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Spencer D. Irvin, tarptauti
niais politiniais klausimais ra
šytojas Amerikos spaudoje, 
štai kaip pastebi apie Vokie
tijos sutarti su Lietuva:

Berlinas žinojo kad . Groi- 
ser’o perversmas Danzige su
kels Lenkiją, taigi padaryti 
lygsvarą .vėstančiam Lenkų 
entuziaz.mui kuriuo jie pasi
rašė su 
sutartį, 
padaryti 
tarti su

to 1,028 sužeista 
426 nerandama.
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Ispanijos Raudonų j ų Padėtis
Kasdien Silpnėja

Plieno darbai vėl pakilo. 
Pereitą savaitę visoje ša
lyje bendrai plieno darbai 
pakilo 1 punktu iki 73%, 
tokiu budu pasiekė naują 

. šešių metų bėgyje aukštu
mą. Darbus padidino at
siradę nauji Įvairių gami
nių reikalavimai, nors au
tomobilių gamyba pradėjo 

■ sumažėti.
Darbai dar pagerės ka

da prasidės statybą dešim
ties valdžios kariškų laivų 
ir penkių submarinų.

Paskirose vietose plieno 
darbai štai kaip stovėjo: 
Pittsburgho srityje pakilo 
2 punktais iki 74 nuoš.; 
Wheeling 3 iki 98, Youngs- 
towne 5 iki 79, Naujojoj 
Anglijoj 7 iki 85.

Štai kur darbininkai ap
sidžiaugė. W e s tinghouse 
Electric & Manufacturing 
Co. Rugpjūčio mėnesį savo 
40,000 darbininkų pridėjo 
mokesčio 14 nuoš. daugiau, 
sulyg tos kompanijos nau
jai įvesto plano, kuriuo 
darbininkams duodama da
lis pelno. Kompanija pa
darė tokį patvarkymą kad 
ji mokės visiems savo dar
bininkams 1 nuoš. daugiau 
algų už kiekvieną $60,000 
savo uždarbio gauto virš 
$600,000 uždarbio į mėnesį.

Prancūzijos darbininkai 
vėl streikuoja. Paryžius.— 
Socialistų valdomoje šaly
je darbininkai vėl pradėjo 
streikuoti. Dar tik keli 
mėnesiai atgal buvo apėmę 
milžiniški streikai.

Šios savaitės pradžioje 
virš 3,000 darbininkų už
ėmė nekurias dirbtuves ir 
paskelbė streikus. Reika
laujama didesnių algų pri
taikytų prie pragyvenimo 
kainų pakilimo. Streikuo
ja daugiausia- audinyčių ir 
metalo darbuose.

Le Havre uoste sustrei
kavo apie 3,000 laivų dar
bininkų, ir grasino streiku 
uosto darbininkai.

Dabar esama 9,550,000 
bedarbių. Suv. Valstijų 
komercijos - d e partmentas 
oficialiai, nors tyliai, tyri
nėjo bedarbės padėtį nuo 
1933 metų, ir skelbia kad 
šiose dienose visoje šalyje 
bedarbiu skaičius laikosi 
apie 9,550,000.

Ta pati įstaiga sako jog 
sulyg ištyrinėjimo, Kovo 
mėn. 1933 metais bedarbių 
eilės buvo didžiausios — 
15,100,000 žmonių.

Tas reiškia kad nuo to 
laiko iki dabar darbus ra
do apie 5,200,000 bedarbių.
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Irun, Rugs. 3 d. —- šian
dien raudonųjų vadai buvo 
pasiryžę pasiduoti sukilė
liams, kurie miestą atakuo
ja ir mušasi artyn. Despe
racijos apimti, raudonųjų 
kariumene vadovaut paėmė 
anarkistai.

Biria tou, prie Prancūzi
jos-Ispanijos sienos, Rug
sėjo 1 
gybės 
kė iš 
kalne, 
kams 
kelią . 
Behobia.

Sukilėliai tuojau perėjo 
į pakalnę artyn miesto ir 
užėmė muitinę, kurioj bu
vo 15 kairiųjų kulkosvai
dininkų.

Už Iruną ir San Sebas
tian miestus, kurie yra ar
ti vienas kito, mušis tęsia
si labai ilgai irsti menko
mis pasekmėmis, tačiau su 
pasekmėmis sukilėliams.

Jau kelinta diena miesto 
gynėjai siuntė savuosius iš 
miesto laukan į Prancuzi
jos parubežį,' Bet visus 
nužiūrėtus “fašistais” pa
lieka mieste, kankindami 
ir sakydami sukilėliams 
kad tuos imtinius išžudys 
iki vienam

Raudonieji kareiviai su
rankiojo iš visos apielinkės 
moteris ir vaikus nužiiirėtų 
sukilėlių šeimų ir laiko 
užstatais mieste, kurie tu
rės žūti kada Irun hus pa
imtas.

Kuomet pradėjo paaiš
kėti kad sukilėliai prisimuš 
artyn miesto, raudonieji 
išvedė į gatves ir pririšo 
retežiais aiškiose vietose 
sukilėlių draugus, kad su
kilėlių lėktuvų bombos ir 
šoviniai ardanti miesto na
mus, suplaišytų ir tuos 
žmones.

Mūšiuose už Iruną 
San Sebastian išžudyta 
i tūkstančiai kareivių 

šiaip žmonių.

d. — Ispanų vyriau- 
kariumenč pasitrau- 
savo apkasų Puenta 
palikdama tautinin- 
sukilėlianis atvirą

i Iru no priemiestį

Valladolid, Ispanija. — 
Sukilėliai atsišaukė i. pa- 
eistus iš Ispanų kariurne- 
nės rezervistus ir gavo sa
vo pusei 50,000 vyrų dau
giau.

Sukilėliai sako jų eilėse 
jau yra du trečdaliai re- 
guliarės Ispanijos kariu- 
menės. Viso sukilėliai tu
ri 105,000 vyrų.

Raudonieji sakoma turi 
savo eilėse 250,000 vyru ir 
moterų po ginklu.

Sukilėliai kareiviai gerai 
aprūpinti ir apginkluoti, o 
valdžios gynėjai, vyrai ir 
moterys, kariauja papras
tais šautuvais ir revolve
riais ir prastais rūbais.

Iš 60 Ispanijos valstybės 
banko skyrių tautininkai 
sako valdo 40, taigi jie tu
ri ir pinigų karo vedimui. 
Geri patriotai remia juos 
savo pinigais taipgi*

IŠŽUDYTA JAU APIE 
85,000 ŽMONIŲ

Madridas- — Pro cenzū
ros rankas praslydusios 
apitikrės žinios, paremtos 
Raudonojo Kryžiaus ir ki
tų patikimų šaltinių rapor
tais, sako kad šio Ispanų 
naminio karo laiku jau iš
žudyta apie 85,006 žmonių. 
Sužeistų yra apie 300,000.

Daug mažų miestelių vi
sai liko be žmonių, kuomet 
juos užėmė vieni ir kiti, ir 
paskui vėl pateko i prieši
ninku rankas.

Oropesa, Rugs. 1d. — 
Ispanų tautininkų kariu- 
rnenė laimi šiame žiauriau
siame musų gentkartės na
miniame kare-

Sukilėliai visu įtempimu 
deda pastangas užimti sos
tinę Madridą, nuo kurios 
randasi netoliese.

Gen. Franco, sukilėlių 
vadas, stumiasi pirmyn — 
jis praėjo iš Caceres per 
Trujillo, Navalmoral, La 
Calzada į Oropesa. užim
damas aplinkinius kaimus.

Raudonieji traukdamiesi 
žiauriai nukankina žmones 
ir žudo, jeigu tik nujaučia 
kur ne jų draugai. ~ 
ninkai užeina ukėse 
muotų, nužudytų 
moterų, raudonųjų 
tų.

Užimdąmi Oropesa, tau
tininkai išmušė 800 raudo
nųjų kareivių, kurie buvo 
paslėpti miške užpulti už
einančių sukilėlių.

Nuo šio karo pradžios, 
raudonųjų Ispanų pusėje 
neteko 70 kariškų lėktuvų, 
o suklėliai dar nepražudė 
nei vieno.

RAUDONIEJI ŽUDO
Madrido raudonųjų val

džia, bijodama savo galo, 
naudoja visą savo išmano
mą žiaurumą prieš nekal
tus žmones. Rugpjūčio 28 
d. per porą dienų išžudė 
2,000 nekaltų-žmonių, dva
siškių ir kitokių, apšauk
dami juos “fašistais”.

Nežinomas Ispanų lėktu
vas apšaudė Suv. Valstijų 
karišką laivą Kane, esan
tį Ispanijos vandenyse. Jo
kio nuostolio nepadaryta, 
tačiau tas sukėlė Ameri
kos valdžios protestą.

Maskva. — Sovietų vy-z 
riausybė pasiuintė Norve
gijai reikalavimą išvyti iš 
ten Trockį, ktirį kaltina 
kurstyme Rusijos .žmonių 
prieš sovietų carus.

Norvegija g&vus tokią 
Maskvos notą pasipiktino.

Sovietų slaptoji policija 
pradėjo šluoti per visus 
sluogsnius ir gaudyti nu
žiurėtus vyriausybės prie
šus: gaudo valdžios narius, 
teatrų aktorius, rašytojus 
ir visus kitus Stalino prie
šus. Trockizmas, sako so
vietų galvos, tūri būti iš
rautas iš šaknų.

Trockis, kiwis turi viso
kias žinias apie Rusijos 
dalykų stovį, sako: Sovie
tų galvos vykdo savo nau
ją konstituciją negirdėtais 
žiaurumais, ne prieš išlau
kinius Sovietų Unijos prie
šus bet tuos kurie yra iš
tikimiausi žmonės, tik ne
patinka aukštosioms gal
voms.

Sovietų kalėjimuose pa
sikartoja šimtai badavimo 
streikų tarp politiškų kali
nių, kurie tokiu budu rei
kalauja laikyti juos kalėji
me, nes išėję į laisvę jie 
neturėtų kur pasidėti.

Bėgyje šių metų iš ko
munistų partijos- išmesta 
apie pusė milijono narių, 
partijos “apvalymui”, ir 
toks partijos “valymas” 
eina be paliovos.

Didumoje atveju išmes
tieji areštuojami, siunčia
mi i koncentracijos sto
vyklas arba ištremiami iš 
Rusijos.

Tarp naujai suimtų yra 
aukšti sovietų kariumenės 
vadai Dimitry Schmidt Bo
ris Kuzmipov ir Vytautas 
Putna, sovietų karo atašė 
Londone.

Tokyo, Japonija. — Per
eitą savaitę baisiai jurų 
andai prašia vus pietinę 
Korėją, žuvo 1104 žmonės, 
prie 
dar

20 UŽMUŠTA
Zagreb, Jugoslavija. — 

Ant Brač salos ištiko spro
gimas amunicijos stotyje, 
kur užmušta mažiausia 20 
žmonių.

ITALIJA TURINTI S MI
LIJONUS KAREIVIŲ 
Avelio. — Italijos dikta

torius Mussolini paskelbė 
pasauliui kad jis galįs su
mobilizuoti aštuonis mili
jonus kareivių į keletu va
landų laiko ir tik papras
tu įsakymu. Mussolini da
lyvavo savo kariumenės 
manevruose, kur kalbėjo į 
savuosius sakydamas 
jie turi būti galingi ir 
siręngę karui.

Roosevelt Lankosi Saus
ros Nunaikintose

Valstijose
Prez. Roosevelt pereitą 

savaitę išvažiavo Į vakari
nes valstijas, aplankyti tą 
sritį kurią sausra nudegi
no. Jam ten nuvažiavus, 
pradėjo ištisai lyti.

Ten beviešint, mirė jo 
kabineto narys, karo sek
retorius Dern, taigi prezi
dentas dalyvavo jo laido
tuvėse Salt Lake City.

Prez. Roosevelt važiavo į 
vakarines valstijas pasima
tyti su Gub. Landon’u, sa
vo oponentu į prezidentus, 
aptarimui kaip butų gali
ma pagelbėt sausros nuka
muotiems šešių valstijų 
ūkininkams.

UŽDARĖ DIDŽIAUSIĄ VILNIAUS LIETUVIU 
KULTŪROS DRAUGIJĄ

NUŠOKO Iš 86 AUKŠTO
New York. — Pereitą 

savaitę, dienos metu, iš 
86-to aukšto Empire State 
budinko nušoko 23 metų 
amžiaus vaikinas ir nukri
tęs ant pat šaligatvio vi
siškai sutiško.

Tai buvo pirmas toks 
nusižudymas iš to budin
ko. Seniau keli asmenys 
iš ten iššoko, bet jie kur 
nors užkliūdavo arba nu
krisdavo ant aukštesnių 
tos budavonės dalių. Šis 
nukrito tiesiog ant pat že
mės.

. Toledo, Ispanija. — Su
kilėliams artėjant prie sos
tinės Madrido, raudonieji 
sako susprogdins Alcazar 
tvirtovę, kurioje apsibuvę 
1700 sukilėlių, vyrų, mo
terų ir vaikų. Po tvirto
ve esą pakasta dinamito.

Vatikanas, Italija. — Jš 
Ispanijos, surinktomis ži
niomis, raudonieji sudegi
no 162. bažnyčias, vienuo
lynus ir koplyčias.

Lisbonas, Portugalija. — 
Portugalija pakėlė Euro
pos šalių taikos viltis pa
reikšdama jog nesikiš Is
panų karan ii* neduos per 
savo uostus gabenti karo 
reikmenų nei vienai nei 
antrai pusei.

MASKVA PRIEŠ 
HITLERĮ

Maskva- — Sovietų laik
raščiai pradėjo smarkiai 
šaukti “persergėdami” jog 
Hitleris ruošia naują siur
prizą, kuris privestas Eu
ropą prie “skerdynės”.

NAZIAI IR ITALAI 
PRIEŠ KOMUNISTUS 
Venecija, Italija'. — Vo

kietijos propagandos mi- 
nisteris Goebels susitiko 
su Italijos propagandos 
sekretoriaus padėjėju Di
no Alfieri, pasitarti nusta
tymui bendro fronto prieš 
komunistinę propagandą.

Berlinas. — Hitleris pa
reikšdamas jog numatyda
mas gręsianti bolševizmo 
pavojų, prailgina Vokiečių 
vyrams kariumenėje tar
navimo laiką nuo vienų iki 
dviejų metų. Tokiu budu 
laikomj vyrų skaičius be
veik dvigubai ir sieks arti 
1,000,000 kareivių.

Prieš Kun. Coughliną. 
Vatikano Miestas. — Os- 
servatore Romano, Vatika
no organas, patalpino kri
tiką Detroito Kun. Cough- 
linui, už jo nesenai pasa
kytą kalbą Clevelande, ku
rioje jis užpuolė Preziden
tą Rooseveltą, vadindamas 
“melagium ir išdaviku”.

Kaunas. — Rugpjūčio 10 d. 
Lenkai uždarė neva už prieš- 
Lenikišką veikimą, Vilniaus 
Lietuvių Šv. Kazimiero Drau
giją. Po uždarymo Lietuvių 
pradžios mokyklų, tai bus 
skaudžiausias smūgis Vilniaus 
krašto Lietuvių visuomenei.

Lietuvių Šv. Kazimiero De
ja pirmutinė pramynė takus į 
Lietuvišką Vilniaus krašto so
džių ir iki pat uždarymo pa
laikė su juo labai glaudžius ry
šius. Jos uždarymu, Vilniaus 
krašto Lietuviško sodžiaus ry
šys su Lietuvių kultūros cen
tru Vilnium smarkiai nutrūk
sta ir 300,000 Lietuvių palieka 
išimtinai išsipolitikavusių Len
ku kunigų ir atvežtų Lenkų 
valdininkų globoje.

Lietuvių šv. Kazimiero Dr- 
jos uždarymą reikia laikyti 
išanksto Lenkų apgalvotu smū
giu Lietuvių kultūriniam vei
kimui, tikslu Vilniaus kraštą 
sulenkinti trumpiausiu laiku. 
Ir patys Lenkai to neslepia. 
Vilniaus krašte jie suranda 
visas tautines mažumas, net 
Rusų, bet nesuranda Lietuvių. 
Jie visur . melagingai skelbia 
kad Vilniaus krašte Lietuvių 
visai nesą, o jei vienas-kitas 
ir pasitaiko tai, girdi, vis at
vežti iš Kauno. . . .

Lietuvių putautinimas Vil
niaus krašte varomas pačiu 
brutališkiausiu budu per baž
nyčias. įvairias organizacijas. 
Lenkų mokyklas, ir tt. Blo
giausia tai kad tas darbas va
roma sutartinai visų Lenkų 
partijų, pradedant kraštuti
niais dešiniaisiais ir baigiant 
Įvairaus plauko marksistais.

šiaip ar taip, šis paskutinis 
Lenkų smūgis Vilniaus krašto 
Lietuviams turi priversti su- 
sirupint kiekvieną Lietuvi. Juk 
po to visas Vilniaus krašto

Lietuviu veikimas turi apmir
ti, nes galimas dalykas netru
kus Lenkai uždarys ir kitas 
Vilniaus krašto Lietuvių drau
gijas. Jų skyriai jau dabar 
imami uždarinėti.

Jei Lietuviams brangus iš
ėjimas Į Baltijos jiirąĄai Vil
niaus kraštas yra nemažiau 
brangesnis. Su juo surišta 
Lietuvių'’ tautos garbinga pra
eitis ir jame 300,000 musų 
tautiečių gresia didžiausias i.š- 
tautėjimo pavojus. Tsb.

Kaunas. — Rugpjūčio 17 d. 
į Jungtines Amerikos Valsti
jas išvyko Prof. S. Kolupai
la, o Rugp. 18 d. — Energi
jos komiteto pirmininkas Inž. 
J. čiurlys. Jie susitiko Pary
žiuje ir iš Hawe uosto kartu 
išplaukė Į Ameriką.

Inž. J. čiurlys ir 
Kolupaila 
Pasaulinėje 
ir didžių jų 
ei joje.

Pradžioje 
lyviams bu» 
kos kelionės 
rikos vakarų 
konferencija 
ne Rugsėjo 7—12 d.

Inž. J. čiurlys iš Amerikos 
gryš apie Rugsėjo 25 d., o 
Prof. S. Kolupaila tęs savo 
moksliškas keliones po Ameri
ką ir į Lietuvą gryš tik Spa
liui mėnesį.

Prof. S. Kolupaila yra Lie
tuvos Skautų Sąjungos tarybos 
narys, todėl kelionių metu' ap
lankys ir Amerikos Lietuvių 
skautus, kuriems perduos vi
sos Lietuvos skautų linkėji
mus. “L.A.y

Lenkiją.
vėstančiam 

kuriuo
Vokietija nepuolimo 

Vokiečiai pasiskubino 
naują prekybos su- 
Lietuva. Ta sutar

tis yra tipiškas pavyz.dis Vos 
kiečių diplohiatijos. Visi ne
malonumai kilę del Klaipėdos 
išrodo lyg užmiršti.

Berlino vyriausybė skubiai 
pasekelbė kad sutartis su Lie
tuva padaryta “suderinimui 
politiškų ir komercinių santi- 
kių”.

Tš Vokiečių pusės tai gud
rus ir apgalvotas žygis. Lie
tuva ir Lenkija neturėjo diplo
matinių santikių nuo to kai 
Lenkija užgrobė Vilnių 1920 
metais. Tas 
naują kelią į 
kuriuo katrą 
kietija tikisi

Vokietija taipgi paskyrė sa
vo ambasadorium į Londoną 
Joachimą von Ribbentrop, ku-

rio pastangomis tikima išlai
kyti Anglija nuo susirišimo su 
kitomis valstybėmis prieš Vo
kietiją-. Jis keletu atvejų pa
sižymėjo savo diplomatiniais 
vikrumais ir todėl Hitleris ti
kisi iš jo gerų pasekmių Ang
lijoje.' Jis turi Anglijoje ar
timų draugų, kurie tiki kad 
Britanija daugiau pelnytų su
sėdėdama su Vokietija negu 
laikydamasi su Prancūzija ir 
Rusija.

Anglijoje, didumoje taip ne
manoma, bent dabar. Pasta
rose dienose Anglijos vyriau
sybė suteikė sovietų Rusijai 
10 milijonų svarų sterlingų 
kreditų reikmenų pirkimui, iš 
ko galima suprasti kad Ang
lija, bent tuo tarpu, palinkus 
prie Maskvos.

Tačiau Vokiečiai dirba ne
nustodami vilčių.
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stelyje, kur taip pat streikuo- LIETUVIAI RENGIASI 
ja. Išviso streikuoja apie 6001 
darbininkų. 

Kompanijos savininkai grąsi- 
na iškėlimu dirbtuvės mašinų i

i kitą vietą ir visai uždarymu šių 
dirbtuvių, jeigu nebus susitai-' 
kyta. Darbininkai kaltina kom-į 
paniją sulaužyme sutarties pri
pažinti uniją.

Jau Amerikos Lietuviams ____ , „____
yra žinoma kad šią vasarą 
šioje ‘šalyje lankosi Įžymiau-, RUOŠIASI POTVINIŲ 
sias Lietuvos skulptorius Pet
ras Rimša su savo meno ku
riniu paroda. Jau kelios Lie-1 
tuvių kolonijos gavo progą 
pamatyti tuos jo kurinius, ir

NAUJI RAŠTAI
PREZIDENTO

KIMAMS
Trumpos Pastabos apie Viską me nei siekti, nes tada ir pa

tys iš savo bendraminčio vy- - 
resnio brolio galit gauti kulką, . 
kaip gavo 200 Stalino draugi], 
kaip gauna Ispanai darbinin
kai kovoja už lygias sau tei
ses.

O, kad mes Lietuviai suge- ■■ 
bėtume iš kitų nelaimių pasi
mokyti, kaip kiti moka pasi
mokyti iš musų, būtume lai
mingi! Jonas Valaitis.

RIN -------ČESLOVAS SASNAUSKAS
Trumpa iliuostruota biografija 

ir darbų apžvalga 20 me
tų mirimo sukakčiai paminė
ti (1916—1636). Tai 

Į puslapių, didesnio formato 
dinis apie ižvmu Lietuviu 

.SUO^2!Z.U2^- zik^ Česlovą Sasnauską?
rašė žinomas kompozitorius 
Juozas Žilevičius, L. M., išlei
do muzikas Jonas Brundza. 
Brooklyne. Knyga spausdinta 
Kaune, pagaminta šią vasarą.

Knyga iliustruota, talpina 
keletą fotografijų iš Česlovo 
Sasnausko paskirų periodų.

Knygoje apie Sasnauską su
talpinta dvylika paskirų skir
snių ir nuodugniai apima vi
są jo gyvenimą ir jo kurinius.

Prie atvaizdų paties kompo- 
i zitoriaus Sasnausko, telpa fo
tografijos leidėjo, ir dvieju 
kunigų. Kun. L. Vaiciekaus- 
ko, kurio lėšomis pargabenta 
iš Rusijos į Lietuvą Sasnausko 
kūnas, ir Prof. Kan. B. Česnio, 
kuris išsaugojo Sasnausko ku
rinius.

Lietuviai muzikai ir vargo- 
ninkai Amerikoje, ir šiaip mė
gėjai biografijas skaityti gali 
įsigyti šių knygų iš leidėjo:

Jonas Brundza,
175 High Street 

Brooklyn, N.

Tautinio 
Rinkimų 
sudary-, 

šio-

Rašo Jonas Valaitis
Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ—Brooklyn, N. Y.

New York. — Prie 
Demokratų Partijos 
Komiteto New Yorke 
ta įvairių tautų skyriai, 
mis dienomis s 
Lietuvių skyrius: pirmininkai 
(associated chairmen) vra Ad- 

KONTROLIAVIMO vo'katas Alfredas J. Vencius 
(Wentz) ir Ks. Strumskis, se
kretorius Petras V. Jurgėla.

šis skyrius, kaipo vykdoma
sis komitetas, netrukus suor
ganizuos Centralinį Lietuvių 
Komitetą, į kuri ineis žymus 
musų veikėjai, profesijonalai 
ir biznieriai, remianti Frank
lin D. Roosevelt’o kandidatūrą 
i Prezidentus.

Lietuvių Komiteto adresas: 
Demokratic National 
Campaign Committee 
Lithuanian Division 

Hotel Biltmore 
New York City.

DARBAMS
Federalė valdžia ėmėsi ga- 

dabar ta laime tenka Pitts- lutinų žygių sulaikymui pasi- 
burgho ir apielinkės Lietu- kartojimo baisių potvinių ku- 
viams. Vietos veikėjams pa- rie apsireiškė Pittsburgho sri- 
sidarbavus, P. Rimša atvyko tyje Kovo 
į Pittsburghą savo parodą tu-1 surašymai 
rėti. Dailininkas Rimša apsi- reikalingų 
buvo pas p. Pivaronus.

Rimšos paroda ■ atsidarė 1 
d. Rugsėjo, Pittsburgho Uni 
versitete (kuriame bus ir Lie
tuvių Kambaris). 
sis iki Rugsėjo 
dien nuo 10 

Inėjimas 
nemokamai; 
Avenue.

Taigi, Pittsburgho ir 
linkės 
proga 
kurinių parodą.

Parodos rėmėjų komitetan 
inėjo daug įžymių Universite
to profesorių ir šiaip Ameri
konų, keli įžymesni Ukrainie
čiai veikėjai, 
tetas susideda iš šių 
Pivaronas, 
ras, sekr.; 
noras, A 
E. Shultz, 
Virbickas,

77 
Įei

ni u- 
Pa-

CARAI ŽUDĖ PO 
VIENĄ -

“Darbininkų Draugai’’
Šimtais

Buvo laikai kada nužudymas 
16-kos valstybės žymesnybių 
vadų už suokalbiavimą nuver
sti valdžią butu pasaulį bai
siai sukrėtęs. Už nužudymą 
Rusijos caro Aleksandro 
Rusų valdžia 1881 metais 
žudė šešis vyrus ir vieną 

pačios Rusijos 
konspiracijoj,

nužudymu Stalino 
Kyrdvo du metai

nu-
800

Paroda tę- 
14-tos, kas- 

ryto iki 10 vakare, 
j parodą visiems 

ineiga iš Fifth

apie-
Lietuviai, pasinaudokit 
ir aplankykit Rimšos

keli įžymesni
Lietuvių komi- 

Petras 
pirm.; K. Vaišno- 
nariai-. Kun. Vaiš- 
Marčiulaitis, Adv. 

Grajauskas, J. 
Savickas, V.

S. Stankūnas, 
(Homestead). O. 
p-lės Vaišnorai-

mėnesį. Pradėta 
ir apskaičiavimai 

darbų, kurių pro
gramas bus patiekta Kongre
sui kada jis susirinks posė
džiui.

Apskaičiavimui ir išmatavi
mui planai pradėta ruošti kuo
met Suv. Valstijų distrikto in
žinierius Leit. Pulk. Covell ga
vo pranešimą jog Federal© vai-, 
džia turi $3,182,500 pinigų po
tvinių kontroliavimo darbams.

šimtas vyrų pradėjo matuo
ti aukštutinės Monongahela 
upės pakraščius. Paskiau pa
imta dar 1000 vyrų iš bedar
bių eilių, toliau darbui varyti.

Valdžia paskyrė $520,600
išstatymui aukštų sienų prie kac' senas to miesto gj vento- 
krantų ties miestais Elizabeth. *as siuvėjas Lietuvis. Antanas

ROCHESTER, N. Y.
LIETUVIS NORI VAŽIUOTI

NAIKINT ISPANIJOS 
RAUDONUOSIUS

Rochester Evening Journal 
and The Post Express praneša

ties Ki-
Brae-

Alleghe-
pradėta

West Elizabeth, Point Marion 
ir Rice’s Landing prie Monon
gahela upės, ir vėliau 
tanning, Maronsville, 
burg ir Mosgrove prie 
ny upės. Vėliau bus
darbai Ohio upės pakraščiais 
žemiau Pittsburgho.

Kita dalis tam tikslui skir
ti] pinigų, $2,161,900, kuriuos 
paskyrė Prez. Roosevelt po 
savo apsilankymo šioje srit.y-

J.
K.

Zambliauskas, 
J. Petraitis 
Barzilauskas,
tė, Stulgickaitė, Stravinskaitė 
Simanavičiūtė, Ed. Balevičius 
P. Dargis 
Paleckis. Iš pavardžių i 
ma matyti kad komitetas nė
ra vienos srovės bet visų, ir tvenkiniu 
kad dirba visi Pittsburgho nu<) 
Lietuviai parodos surengime.

Todėl visi be pažiūrų skirtu
mo lankvkitės parodoje, ir pa- 
raginkit savo draugas svetim
taučius atsilankyti.

Kurie galit lankykitės die
nomis, o kurie ne, tiems bus 
taip pat gerai lankytis vaka
rais, taipgi 
sekmadienį iki 10 vai. vakare.

Juozas Virbickas, lašo, paduodamas žinią iš gre- 
valstybės Urugvajaus 

i laikraščio “Naujoji

Ed.
Bakanas ir A. je pVjeg trejetą savaičių laiko, 

gali-i ir (]ar kita suma — $300,000, 
paskirta išstatymui reikalingų 

vandenų sulaikymui 
užsiliejimų vienu kartu.

URUGVAJUS

šeštadieni ir

LIETUVĖ NUTEISTA VI
SAM AMŽIUI Už SAVO 

VYRO NUŽUDYMĄ
“Lietuvių Aidas Brazilijoje”

 ’ t i mos
Lietuviu 

LIETUVIU VAIZBOS BUTO Rang,r; sekančiai;
PIKNIKAS Liepos mėnesi

Rugp. 23 d. atsibuvo meti- Sovierak, Lenkas. įsimylėjo 
nis Pittsburgho Lietuvių Vai- ! Lietuvio Juškaus žmoną Ste- 
zbos Buto piknikas, Lietuvių 
Ūkės darže. Vaizdos Butas 
yra tai Pittsburgho ir apielin-

■ kės vienintelė Lietuviška orga
nizacija kurioje sutelpa visi 
Lietuviai be skirtumo. Pitts- 
hurghiečiai gali pasididžiuoti 
tokiu savo nusistatymu. Aiš
kiai matosi: kur vienybė ten 
ir galybė. Taip ir šiame pik
nike: nors jam konkurentavo 
P. Dargis su savo pikniku (jis 
rengė pikniką savo radio biz
nio naudai kitoje vietoje), bet 
tas visai nekenkė, nes žmonių 
buvo pilnai. Sako netruko 
žmonių ir radio piknikui, nes 
daugelis aplankė abu pikniku.

Kadangi į Vaizbos Buto pik
niką 
mai 
tirti 
Bet 
pagelbėjo . 
mas: 56 biznieriai pasamdė 12 
autobusu žmonėms 
nuvežti ir parvežti, 
turėta garsiakalbiai, 
pačiu biznierių, ir 
kalbos. Buvo prie 
ir dovanu laimėjimas.

Juozas Virbickas.

inėjimas buvo nemoka- 
tai nebuvo galimybės pa

klek žmonių atsilankė, 
buvo daug. Gal žymiai 

biznierių susitari-

i pikniką
Piknike 

parūpinti 
pasakyta 

to žaislų

NORI BAIGSIT STREIKĄ
, Coraopolis, Pa. — Jau trys 

savaitės kaip streikuoja Stand
aid Steel Spring Co. dirbtuvių 
darbininkai, ir nematyt streiko 
galo. Coraopolio Pramonės Ta- 

, ryba pradėjo rūpintis sutaikyti 
streiką, nes tas labai kenkia 
visam bizniui. Ta kompanija 
turi antrą dirbtuvę Moon miė-

1932 metais

faniją ir sutarė su ja nusikra
tyti' Stefanijos vyro Juškos.
Kaip sutarė taip ir padarė. . Vo

1 Juškas buvo nužudytas ir au
tu jo lavonas išvežtas toli už 
miesto ir pamestas šalia kelio.

I Radus Juškos lavoną, buvo 
Įtarti žmogžudystėje Stefanija 
ir jos meilužis Sovierak. Ta
čiau jie kaltais neprisipažino, 
aiškindamiesi kad Juška ėjęs 
i laukus darbo jieškoti ir 
ten nežinomi piktadariai 
žudę. Byla tęsėsi iki šiol, 
los eigoje išsiaiškino kad 
vicrak su Stefanija tikrai 
šią žudystę papildę, ir teismas 
Sovieraką 
kalėjimo, 
nę kalėti

KITA
Paulo, Brazilijoj, kaip prane
ša tas pats “L. A. Brazilijo
je”, buvo teisiamas Sejonas 
už papildy tą žmogžudystę, il
ga vo 9 metus kalėjimo. Se
jonas kartą parėjęs namon ra
do prie savo žmonos lovoje 
PauliukonĮ ir jį nušovė.

(Seniau, kada ateivybė buvo 
gausi Į Šiaurinę Ameriką, ka
da čia suvažiuodavo iš Lietu
ves jauni vyrai ir merginos il
su vienais susivedę, su kitais j de'kerskio 
mylėdavosi, ir čia tokių atsiti- ™ ' 1
kinui daug būdavo, 
sčių pasitaikydavo 
daugiausia būdavo 
riaus su gaspadine 
ir Įvairių aprašymų 
prietikius musų spaudoje. — 
Red.)

‘ h

T1U-
By-
So-

nubaudė 23 metus 
o Stefaniją Juškie- 
visą amžių.
TRAGEDIJA. Sao

nors žudv- 
mažai. čia 
“burdingie- 
pabėgimų” 

apie tokius

n, 
mi
mo- 
an- 

pra-

500 žmonių surišus i jurą 
skandina, kada kitą dieną 
belaisvių prie sienos sušaudo.

Pasikėsinusį Londone nušau
ti Britų karalių,, valdžia jį nu
baudė švelniausiai galimu bil
du — už tvarkos ardymą.......

Atrodo kad tiek Rusijoj, 
tiek Ispanijoj-, valdovai yra 
pirmiau garbėtroškos valdyto
jai, o tik antroj 
sios socialistinės 
popieroj gražiai 
dytojai.

Taip, pirmiau 
dė paprastų žmonių priešai- 
monarchai, ir jie žudė tik po 
vieną žmogų, laikas nuo laiko 
reikalui priėjus, o kur valdo 
“darbininkų draugai” — jie 
dabar žudo šimtais.

Carai žudė savo klasės prie
šus. komunistai žudo 
pačių draugus, tik turinčius 
tekias pat ambicijas kaip ir 
jie patys — valdyti šalį ‘dar
bininkų labui’.
' Ar norėtume mes tokios 
tvarkos Lietuvoj, ar norėtume 
tokių žudymu Amerikoje?

Jei ne,' žinokime kad tokio

INDUSTRIJOS MUZEJUS

eilėj tariamo- 
tvarkos, 
skamba,

žmoniją 
žmonių

kuri 
vyk-

val-
ten. Tos 
ti-Stalininėj 
sidė j usioj 
leitenanto
atgal, apskaičiuojama kad už 
tai 200 žmonių neteko gyvy
bių sovietų valdovų naguose!

Nuo didžiojo karo, žmogaus 
nužudymas, pasirodo, nieko pa
sauliui nereiškia. Tą parodo 
ir tos pačios Ispanijos įvykiai 
šiandien, kada per savaitę su
naudojama $130,000,000 ver
tės šovinių masiniam žudymui, 
kada tokio pat plauko kaip ir 
S.ovietų Rusijoje valdžia, su
ėmus belaisvius, vieną dieną ‘ valdymo kai]) Rusijoje neturi-1

savo

New Yorke 1939 metais tu
rėsime pasaulinę parodą. Pa
ruošiamieji darbai jau dabar 
pradėti. Didžiausią darbą no
rima pradėti tai pastatyti In
dustrijos - Pramonės Muzejų, 
kuris butų nuolatinis.

Amerika tokio muzejaus 
pilnoj žodžio prasmėj neturi. 
Tos rūšies didžiausias muzejus 
pasaulyje yr Muenchcne, Ba
varijoje.

Skaitykit ★ Skaitykit
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ”,
“MARGUTIS”, 
“TAUTA”

laikraščių iš Lietuvos 
pavieniais numeriais.

tas

žiemys pasiryžęs vykti į Is
paniją ir stoti į sukilėlių ka- 
riumenę, pagelbėti tautinin
kams išvaduoti šalį iš raudo
nųjų nagų, žiemys net pasi
siūlė Ispanijos ambasadai Wa
shingtone, bet nepataikė į rei
kalingą įstaigą nes ambasada, 
iki ji dar laikysis, atstovauja 
Madrido valdžią. Jam amba
sadorius atsakė kad liuosnorių 
į sukilėlių kariumenę nepriima.

žiemys tada telegramų krei
pėsi į sukilėlių tautininkų va
dą Gen. Francisco Franco, 
kydamas jog gali atvykti 
pagalba jis pats ir dar dau
giau tokių narsuolių.

Bet jeigu kabeliai į Ispani
ją eina per Prancūziją tai Gen. 
Franco nepasieks musų nar
saus tautiečio pasisiūlymas, 
nes Prancūzijoj juk viešpa
tauja Madrido raudonųjų val
dovų draugai....

žiemys tarnavo Rusijos ca
ro gvardijoje 28 metai atgal, 
taigi buvo narsus vyras. Jis 
parėjo iš Rusų kariumenės 
1908 metais ir po to išvažiavo 
į Ameriką. Rochesteryje už
siima rūbų siuvimu, bet gata
vas palikti savo bizni ir stoti 
Ispanijos sukilėliams į pagal
bą prieš raudonuosius.

Žiemys turi fotografiją sa- 
tarnybos caro gvardijoje 

laikų, kurią tas laikraštis pa
talpino kartu su fotografija 
kaip žiemys dabar atrodo, po 
apie 30 metų. Jis toje tarny- 
biškoje fotografijoje puikiai 
atrodo: tikras Lietuviško vei
do jaunikaitis, trumpai apkir
ptais plaukais, smailais anų 
laikų usukais. į šoną pakreip
ta, apvalia jhodo kailiuko ke- 
puse su specialio didumo žvai- 
gžde-ženklu; gražiu mundie- 
ru, su dviem eilėm knypkių, 
baltu kardo diržu ir kardu 
šono!

Dabar, po 30 metų nuo 
gražių dienu, Žiemys taip 
išrodo: jau laiko bėgis paliko 
jo veide savo žymes, tačiau 
jo dvasia yra dar judri ir jis 
stovi gatavas 
stoti į pagalbą 
lėliams 1 

žiemys yra 
patriotas ir 
kovas 
užgrobikus.

ir

sa-

line

anų
ne-

Lietuvis 
Lietuvių ! 
Vilniaus

K.|

| Kas platina “Dirvą” - 
platina apšvietą.

Šiandien šokim, uliavosim! Rytoj Šventa — išmiegosim

‘Dirvos’ Lietuviškų Radio programų naudai

Sękm. Rugsėjo-Sept. 6
P. STANIONIB FIRMOJ °h2°

NUVAŽIAVIMUI RODYKLE
Važiuokit Euclid Ave. iki Chardon Rd., ir 85 keliu iki Montville

c EUCLID AVENUE

CHARDON RD. — 85

villev
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imti ginklą ir 
Ispanijos suki-

geras 
remia 

prieš Lenkus

1—Seniausiai vedusių porai piknike — tuzinas šviežių kiaušinių. 2—Didžiausiai Lietuviu šei
mai piknike — dvi gyvos vištos. 3—Iš toliausia atvažiavusiam — didelis Lietuviškas
4— Jauniausiam kūdikiui piknike—tuzinas šviežių kiaušinių.

' i’rf ■

5— VIRVĖS TRAUKIMAS farmerių ir miestiečių — laimėjusieji gaus po stiklą alaus ir
6— “Dirvos” dovana Farmerių porai už geriausi pašokimą Lietuviškos Polkos—“Dirva” 
metų (vyrui ir moteriai).

sūrio, 
pusei 

7—Didžiausiai far merių šeimai piknike—“Dirva” visam metui.
EKSTRA DOVANA—Vienas paslaptingas asmuo piknike nešiosis su savim grąžui dovana. Kas 
tik piknike dalyvaus, turi teisę jieškoti to asmens ir nežiūrėjus jį prieiti ir sakyti: “Tamsta 
turi tą slaptą dovaną”. Reikia parodyti savo pikniko įžangos tikietą, ir jeigu pataikysit tą tik
rą dovanos nešiotoją, dovana jums bus atiduota.

JIEŠKOMA Kazė-Ona Sede- 
kerskienė. seniau Antano Se-,

> žmona., gyvenanti I 
' Clevelande. Kreiptis į Adv.
C. R. Jurgėlą 359 Union av., 
Brooklyn, N. Y., arba Į “Dir-, 
vos” administraciją.

Gerbiamieji: — Atsilankę Į ši pikniką parems.it šio rudens Lietuviškų Radio programų teiki
mą visiems Lietuviams kuriuos tik Cleveiando radio stotis pasiekia. Taipgi laimėsit sau kele
tą puikių dovanų palaikydami prie savęs numeriuotus pikniko tikietus. Važiuokit iš pat ryto.

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

Šokiams Apanaičio Orkestras ĮŽANGA SUAUGUSIEMS TIK 25c 
EKSTRA DOVANA DUOSIS PRIE ĮŽANGOS T1K1ETO

parems.it


DIRVA

K. S. Karpius

DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S. KARPIAUS

Kelione
Skaugė ir Pavydas
Įgimtis kuri Siaučia Žmonėse nuo Amžių

PRANCŪZIJA
IR LENKAI

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

SKANDINAVIJOJE
Gryžtant iš Pasaulio Lietuvių Kongreso

(Tęsinys iš pereito num.)

VIKINGŲ LAIVAS. — MILŽINIŠKA 
BOHUS PILIS

RUGSĖJO 18. Gothenburge. — Kultūros 
Muzejuje vaikštinėdamas, užėjau atstatytą seno
vės vikingu jurų bastūnų laivą. To laivo dalys 
buvo rastos smiltyje sausžemyje, netoli pajū
rio, atsargiai suimtos ir atvežtos į muzejų. čia 
laivas, sekant senas jo dalis, atstatytas pilno 
didumo, dadedant naujų, ir matėsi aiškiai ko
kius laivus vartojo ankstyvieji vikingai savo ke
lionėms juromis užpuldinėti ir plėšti savo kai
mynus. Dr. J. šliupas savo Lietuvos Istorijoje 
pamini (Lietuvių Tauta, I) kaip tie užjūrio plė
šikai, “lengvomis valtimis atsiirę”, užpuldinėjo 
Lietuvių žemes, ši valtis išrodo ypatingai len
gva ir lėkščių apvaliu dugnu, t^ip kad ja gali
ma ir lengvai vandens paviršiu irtis ir negiliu 
vandeniu prieiti visai į kraštą, ir paprasta ne
gilia upe dasiirti į vidžemį, toliau nuo jurų.

Valtis tiesiog įstabi ir didelė: per vidurį, 
nuo vienos briaunos iki kitos pločio dviejų vyrų 
rankas išskėtus; gilumo pačiame viduryje val
ties — iki krūtinei aukšto vyro; ilgio — apie še
šių vyrų sustojus išskėstom rankom, arba apie 
20 žingsnių. Valtis taip lėkštu dugnu kad net 
pilnai užkrauta mažai tenueina gilyn Į vandenį; 
dirbdinta iš gana plonų lentų, taip kad ir leng
va panešti — pora desėtkų vyrų, ant ilgų irklų 
užsikėlę, gali tokią valtį pernešti iš vienos upės 
į kitą. Taigi, vikingai tokiu bud u apkeliavo vi
sus įvairių šalių užkampius, kur tik galėjo pri- 
lysti, kur tik negavo mušti nuo gyventojų. Val- 
tin galėjo tilpti nuo 20 iki 30 vyrų ir laisvai su
kinėtis, ir dar porą arklių su savim vežtis, arba 
parsivežti pavogtų arklių, karvių ar kitokių na
minių galvijų, neskaitant šiaip krovinių. Tokią 
valtį 20 vyrų galėjo lengvai irti vandens pavir
šiu gana smarkiai. Vikingai visada turėdavo 
su savim ir daugiau vyrų valtyse, kurie irė pa
simainydami, ir kariavo-užpuldinė.io visi kartu.

Užtai nestebėtina kad apie 40 ar 50, kar
tais iki 100 tokių kad ir mažų valčių atveždavo 
į užpultą sritį kelis šimtus vyrų, kurie sukelda
vo baisų išgąstį, ir atlikdavo savo plėšikišką 
darbą gana pasekmingai. Tas padrąsindavo ir 
kitus vikingus vykti į svetimas šalis, kuomet 
vieni gryždavo su lobiais.

Valtyje, arčiau priešakio, įtaisyta vieta lai
vo stiebui, kuriuos vikingai vartojo trumpus ir 
turėdavo tik po vieną; ant to neilgo stiebo iš
tempdavo keturkampį žėglį, kuriuo pasinaudoda
vo tik paveju plaukiant, bet ant jų nepasitikė
jo, nes kaipo plėšikai jie visada turėdavo sku
bėti, ar kur vykdami ar bėgdami, todėl naudo
jo savo žmogišką spėką, ilgais irklais laivą va
ryti. Tokia valtimi 20 ar 30 irikų galėjo plauk
ti iki 20 kilometrų į valandą. Laivus-valtis jau 
ir anais senais laikais tepė derva kad neprisi- 
semtų vandeniu. Valtis sukalta medinėmis vi
nimis.

Man bevaikščiojant tame muzejuje, į vikin
gų senienų skyrių mokytoja atsivedė būrį moki
nių apie 10 metų ir jaunesnių, mokyti tiesiog iš 
senovės liekanų savo tautos praeitį, vietoje tik 
iš knygų ir paveikslų.

Be tos atstatytos valties, tame skyriuje bu
vo daug kitų pavyzdžių iš vikingų gyvenimo, 
daug ginklų ir papuošalų, ir fotografijos kitų to
kiu pat budu surastų vikingų valčių, kurios iš
dalintos po įvairius muzejus. ė

BOHUS PILYJE. Po pietų, nors ir lynojo, 
o vėjas vis nesiliovė siautęs, susiradęs auto
busų stotį, iš kur veža į miestelį Kungalv, išva
žiavau j tą istorišką švedų pilį, plačiau apsipa- 
žinti su senų pilių statyba ir jų įdomybėmis1.

Kelias iš Gothenburgo linkui Kungalv eina 
panašiai taip kaip kad važiuotum iš Raudondva
rio į Kauną, tik daug tokiau. Visu keliu va
žiavom paupiu, ir toje pačioje upės pusėje kaip 
važiuojant į Kauną, čia nuo Gothenburgo te
ka upė siauresnė negu Nevėžis, bet tolimais pla
čiais ir aukštais krantais, daug aukštesniais ne
gu Nemuno krantai, ir šie krantai tokie pat pil
ki akmenys-uolos, kaip jau minėjau apie šį Šve
dijos kraštą. Ta upė pagaliau išsivysto į eže
rų plotą, matomai iš šių ežerų ta upe vanduo iš
eina j šiaurės jurą pro Gothenburgą.

Artėjant prie Kungalv, Bohus pilis pasima
to ištolo, ant aukšto akmenyno. Viena dalis 
vandens, išplatėjusių ežerų, lyg Nemunas pro 
Kauną, nusitęsia dešine pilies puse tolyn, na o 
kairę puse, šiapus pilies, sukasi kita šaka upės,

išeinanti į ežerą kairėje, bet privažiavus gauni 
tą patį įspūdį kaip privažiuotum Viliją, per ku
rią reikia persisiekti į Kauną. Tiesiog negali 
išvengti to įspūdžio kad esi tame pačiame plote 
kaip butum Kauno apielinkėse, kampe Vilijos 
susibėgimo su Nemunu.

Per šią pertaką skiriančią pilį ir miestelį 
nuo Gothenburgo pusės, tilto nėra, bet veikia 
keltas, kuris veža žmones ir automobilius. Mu
sų autobusą pervežė per tą Vilijos platumo van
denį. Iš autobuso turėjom išlipti, o pervažiavę 
vėl susėdom. Persikėlus upę, čia jau eina kelias 
tik į kairę, miestelio linkui. Krantas status, ak
muo, o ant jo viršūnės stovi pilis. Autobusas 
paveža kelias miliutas į kitą šoną to žemės plo
to kurį pilis užima. Ten dar eina viena srovė 
vandens, per ją guli tiltas į miestelį.

Prie miestelio nuvažiavęs, pamatai kad pi
lies plotas yra sala. Iš miestelio pusės salos da
lis yra žema, čia yra inėjimas į pilies griuvė
sius. Viską kitką palikęs, skubau į akmeni] 
kalną, ant kurio stovi ta milžiniška pilis. Da
bar pasimatė kad ji yra tik griuvėsiai, bet jos 
didesnė dalis, sienos, bokštai ir pastatai stovi, 
nors vietomis pakrypę, ši pilis statyta iš tų 
pačių akmenų kurių visa Švedija pilna. Dabar 
ji buvo atstatydinama — valdžia paskyrė daug 
pinigų atnaujinti tą garsią istorišką liekaną, ir 
prie jos dirbo arti šimto darbininkų. ,

■ Kai užlipi ant kalno viršūnes tik tada pa
tiri kaip jis aukštas ir kaip iš visų pusių .ne
prieinamas. Ant jo, atskirta vandenais nuo vi
sko, stovi didinga Bohus pilis, žinoma, dabar 
likę jos tik griaučai, nes, kaip sakiau, dikčiai ap
griauta ir tik du bokštai iš keturių testovi, ir 
tiedu pakrypę. Tačiau matosi jos didingumas 
ir iš sienų storumo ir iš užimamo ploto, šioje 
pilyje, kaip pasirodė, nebuvo karališki rūmai, 
ji buvo tik tvjrtovė, gynimosi punktas. Iš vi
sų pusių aplinkui kiti kalnai ir tų ežerų kran
tai guli pusėtinai toli. Iš pietų ir rytų pilies 
sienos stovi stačiai prie briaunos to stataus ak
mens kalno. Iš tos puses .tęsiasi ir .vandjjo-eže- 
rai, taigi priėjimas visai negalimas.

Priėjimas į pilį galimas tik iš vakarų pu
sės, kur yra lygi žemuma. Gal but iš tos vietos 
skaldė akmenį piliai statyti ir tą salos dalį pa
darė lėkščių plotu, kuris yra gana didelis kad 
galėjo būti išstatyta gyvenami namai tūkstan
čiams kareivių.

Prie pilies ir viduje buvo darbininkų, bet nei 
jie man nei aš jiems nieko nesakėm. Iš lanky
tojų .ten aš buvau vienų vienas. Užsilipau ir 
ant pačių aukščiausių dar neišgriuvusių pilies 
sienų. Iš ten matyt labai-labai toli, nes pats 
kalnas aukštokas, toks kaip Birutos kalnas, o 
pilies sienos stiebiasi dar virš jų. Siena nepa
prastai stora, galima pora arklių vežimu važiuo
ti jos viršum. Ten kitados lakstė tūkstančiai 
kareivių. Apačioje pilies išdirbta visokiausi ur
vai, matomi ir akli perėjimai, visoki kareiviams 
užsistojimai ir pasislėpimai.

Lyti buvo nustoję, taigi man vaikščioti ir 
apžiurinėti netrukdė.

Tačiau, pilies aukštumoje vaikščiojant gir
dėjau ir jaučiau tą audrą kuri šiaurės juroje 
pereitas porą dienų siautė. Net šiurpas ima gir
dint vėjus švilpiant ir kaukiant per pilies kiau- 
rumas, ir rūpėjo, nejaugi nepasiliaus audra iki 
rytojaus, kada reiks išplaukti. ... Kas bus jei
gu juroje vanduo kalnais vaikščios?

Kaip kuriose vietose nebuvo galima nei sto
vėti, toks buvo vėjas smarkus.

Inėjau ir į vieną bokštą kuris buvo prieina
mas ir kuriuo buvo galima pavaikščioti. Jame 
išdėta prastos lentinės grindys. Ten tai visas 
centras žiūrėtojų suėjimo. Bokšto v;duje, ku
riame tilptų virš šimto žmonių, padėta keliose 
kalbose užrašas paaiškinimas apie šią pilį.

Prie vieno aukštai bokšto lango dar buvo 
pastatyta kopėčios pasilipti ir pažiūrėti į tą pu
sę iš kur atvažiavau. Aukštumas ir statumas 
kranto, kurio apačioje vanduo, net supurtė.

Pilis statyta 1308 metais — septyniais me
tais prieš Gedimino užėmimą Lietuvos sosto. 
Ją pastatydino Norvegas karalius Hakonas, nes 
tuose šiaurės jurų pakraščių plotuose Norvegai 
ir švedai nuolat kariaudavo. Per 350 metų pi
lis išstovėjo nepajudinama, tik 1658 metais, ka
da jau vartota parakas, švedai ją užėmė ir už
valdė. Pirm atsiradimo parako ir tūlą laiką po 
to, ta pils-tvirtovė buvo laikoma nepaimama. La
bai retai kur kitur Europoje rasi tokią galingą 
ir tokioje gamtiškai saugioje vieteje pilį.

_ Prie šios pilies buvo daug didelių mušiu

Tai pojūčiais pasireiškiančios 
kokybės, nesiduodančios mate- 

I matiškai nei mechaniškai pa
tikrinti, kaip ir aibės kitokių 
kokybių. Tikybos, ypač krik
ščionių, skaugę ir pavydą turi 
įrašiusios mirtinųjų nuodėmių 
sąraše. Psichologai jas verti
na instingtomis ir net kai ku
rie teigiamomis kokybėmis. Jie 
sako kad ir nelygiame laips
nyje, kiekviename žmoguje 
abiejų randasi — net ir že
mesniuose gyvūnuose, ypač 
naminiuose, kaip ve šunyse, 
katėse ir tt., skaugė ir pavy
das apsireikia, nors, tačiau, ne 
taip bukliai ir gudriai kaip 
žmoguje, kuris “iš Dievo, ma
lonės” yra valdovas žemės ir 
visko — kartu skaugės ir pa
vydo mistras!

Kad skaugė ir pavydas yra 
labai glaudžiai susijusios ypa
tybės tai joms ir aprėžimo 
jieškant prisieina vaduotis tik 
tais daviniais kuriuos šios sri- 

1 ties tyrinėtojai ir mokslinin
kai teikia.

SKAUGĖ (Jealousy) — tai 
nuožvalga bei iš nepasitikėji
mo kylanti baimė konkurento 
biznyje, profesijoje, valdžioje, 
meilėje, ir tt. Skaugė lygsta- 
ma žadintojai trijų “piktųjų 
dvasių” — abejonės, baimės, 
rūpesčio. Kai jau šios trys 
žmogų apnyksta, nelaimingas 
jis. Vienas dvasininkas pasi
reiškia jog skaugė tai esanti 
ignorancijos išdava ir lygs- 
tanti šunelio blusoms, kurios 
jį akstiną judėti. Bet kaip 
šunelis kurį perdaug blusos 
apnyksta yra nelaimingas, tai 
ir žmogus kuriame skaugė ap
gyvendina tris “piktąsias dva
sias”, taipgi nelaimingas ir 
vertas pasigailėjimo..... Taip 
įsistiprinus žmoguje skaugė 
išsivysto į pavydą.

PAVYDAS (Envy). Pavy
duolis jaučia giįų nepasitenki
nimą kito žmogaus prakilnu
mu, sugabumu, laime, pasise
kimu, ir tt. Pavydas visada 
reiškiasi neigiamai ir nesuval
domas pagriauna žmogaus ner
vus išmesdamas jį iš lygsva
ros, o ilgai glamonėjamas pa
vydas išsivysto iki gašlumo ir 
baigiasi aklu kerštu. Baisu! 
žmogus paveldintife skaugę, 
pavydą ir kerštą, teisingai sa
ko šventraštis, yra “velnio ap
sėstas”. Iš jo kaip ir iš kokio 
vulkano verčiasi bjaurybės 
naikinančios kilnumą, pasiseki
mą, laimę kituose, ir tos bjau
rybės galiaus sunaikina jį pa
tį-

ALEGORIŠKI-PASAKIŠKI 
DAVINIAI

Ne tik musų dienose šios 
blogos kokybės terioja žmoni
ją, ardo vienybę, griauna šei
mą, draugingumą, teisingumą, 
mą, draugingumg, teisingumą, 
pasitikėjimą, meilę ir kitas 
geras-dieviškas savybes, ku
rios irgi tėra tik kokybėmis 
nesiduodančiomis nei matema
tiškai nei mechaniškai patik
rinti, 
gijoj
boj — visur kur tik šios tei
giamos kokybės 
malonumas, 
kinimas ir laimė klesti, 
laimė, 
vimo, 
Dievo 
metę
pavydėjo Dievui grožio, 
sos, išminties, kilnumo, ir tt.)

ir kerštu, nesukėlė revoliuci
jos. Ir danguje, šioms bjau
rybėms įsivyravus, vienybė, 
švelnumas, draugingumas žlu
go, išsiplėtė chaosas, panašus 
dabar pasaulyje siaučiančiam.

Dievas kūrėjas nuliūdo ir, 
sakoma, pats biskį pyktelėjo 
ir tuos užsikrėtusius skauge, 
pavydu ir kerštu angelus — 
savo buvusią mylimą kūryba 
— išbloškė iš dangaus, šios 
sugedusios — buvusios ange
liškomis — dabar atsidūrę ant 
žemės, virto velniškomis bū
tybėmis. Lucius, “pragaro” 
gelmių viešpats, tapo jų vy
riausiu vadu. Lucius (taip 
kaip ir komunistų Dzieržins- 
kis — čekos įkūrėjas) šį 
“velnyną” bukliai naudojo ir 
tebenaudojąs žmonių gadini
mui ir jų sieli] ruošimui “pra
garui*. Tai “gręžimas iš vi
daus”, kuri, matomai, ir mu 
su komunistai kopijuoja. Lu
cius yra alegoriškas-pasakiškas 
“velnio apsėstųjų” vadas, 
garo” gelmių viešpats ir 
sios jiegos — Dievo — 
kūrentas. Taip ir dai
giau alegoriškas mytas skali
ke ir pavydą vaizduoja....

Prancūzija Prikalbino 
Lenkus Laikytis Senos 

Sutarties

Iš

Bet ar tai šeimoj, drau- 
tautoj, valstybėj, tiky-

vyrauja — 
ramybė, pasiten- 

Tokia 
anot prilyginamo pada-

klestėjo ir danguje, kol 
kuriniai angelai, apsi- 

skauge ir pavydu (jie 
svie

pra- 
gero- 
kon- 
dau-

BIBLIŠKA VERSIJA
Biblijoje sakoma kad kar

tą Jėzui nuėjus į Gadarenų ša
lį prie Galilėjos juros Jis pa
matė retežiais apkaltą “vel
nių apsėstą” žmogų. Tasai 
gyveno kapinėse, nes buvęs 
labai pavojingas (sakoma kad 
nesant kalėjimų tokius supan
čiotus apgyvendindavo kapinė
se). šis tipas buvo kaip tik 
skaukės, pavydo . ir keršto iš
mestas iš lygsvaros ir priėjęs 
pavojingo stovio.

“Koks tavo vardas?” klausia 
Jėzus.

“Legionas”, atsakė nelaimin
gasis.

Taigi, sakoma, Jėzus iŠ to 
nelaimingo žmogaus legioną 
išvijo ir suvarė į artimai be
siganančias kiaules, kurios 
taip užsidegė ir pasiuto kad 
visos į Galilėjos jurą .supuolė 
ir prigėrė.

Tai gražus palyginimas.
Psichologai tikrina kad kiau

lė nuo skaugės ir pavydo po
jūčių laisva. O kaip Jėzus tą 
legioną iš nelaimingo žmogaus 
suvarė į kiaules (racionalistai 
sako tas negalima) tai del to 
šis bibliškas nuotikis laikomas 
stebuklu. Nudžiugtų pasaulis, 
o ypač Lietuviai, jei toks ge
ras Jėzus ir dabar gyventų ir 
galėtų “velnius” apdrausti....

Tikrai neatmenu, bet rodos 
Paryžiuje, mačiau modernišką 
velnią artisto nupieštą. Tai 
puikus frakuotas su cilinderiu 
ant galvos džentelmanas, pa
našus į politikierių, piniguočių 
gobšuną. gengsterį ir net gra
žiai atsako musų dienu diplo
matui. Tai tokia musų dienų 
artisto sąvoka apie velnią. Se
niau ši bjaurybė buvo vaizduo
jama pusiau gyvuliška, bet da
bar jau suprantama kad vel
nias per žmogų veikia tai jis 
ir visai į žmogų o ne Į gyvulį 
panašus....

Net ir musų poetas Tyslia- 
va sako kad jam iš šalies žiū
rint išrodo lyg pasaulį butų 
“velnias apsėdęs”. Manau kad 
ir jo sąvoka velnio yra mo
derniška, kaip ir ano Paim
čiau s artisto....

Girių Karalius.

Paryžiaus pereitą savai
tę paskelbia jog Prancūzijos 
Generalio štabo vadas, Majo
ras Generolas Marie Gustave 
Gamelin, po savo apsilankymo 
Varšavoje, “atgaivino milita- 
rišką sutartį, kuri buvo pa
grindu Lenkijos - Prancūzijos 
sąjungos”.

Apie Vokiečių ir Prancūzų 
pastangas turėti savo pusėje 
Lenkiją visi plačiai žino. Len
kija gi iš savo pusės, lyg ko
kia ištvirkus merga, linksta 
prie to kuris jai tuo tarpu 
mirktelėja.

Nuo pabaigos didžiojo karo, 
Lenkija, kurią Prancūzija iš
gelbėjo nuo Rusų ir kuriai pa-1 
dėjo visapusiai Lietuvą ap
gauti, per eilę metų laikėsi 
su Prancūzija. Lenkai bijojo 
sovietų raudonosios spėkos, o; 
Prancūzija buvo visada gata
va Lenkiją ginti. Vokietija, 
be kariumenės ir silpna, Len
kams buvo nereikšminga.

Bet užėjo Hitleris, užvaldė 
Vokietiją ir pradėjo reikalau
ti sau Danzigo.

Hitleriui buvo svarbu ardy
ti Prancūzijos draugų pasiti
kėjimas ir silpninti Prancūzi
jos jiegas.

Hermann Goering, Hitlerio 
visokių pasisiuntimų gizelis, 
pradėjo vykti į Lenkijos miš
kus medžioti. Goering geras 
medžioklėje, bet gabus ir vi
sokių diplomatiškų 
sudaryme. Jo lankymaisi pas 
Lenkus davė jam ne tik kele-

Mano draugas Pruseiką Vil
nyje tiesiog plyšta iš įtūžimo 
kad Ohio valstijos farmeriai 
rengia “Dirvai” pikniką savai
tė pirm toje pačioje vietoje ko
munistų rengiamo pikniko to 
bolševikų laikraščio naudai.

Draugas Pruseiką desperaci
jos apimtas sako: “Aišku kokiu 
tikslu jis tą daro. Tas mėgini
mas pakenkti Vilniai bus tinka
mai suprastas ir musų draugai 
farmeriai, taip pat ir clevelan- 
diečiai, urmu stos į darbą ir 
padarys pikniką pasekminges- 
niu.”

Drauguti', tu nusenai ir rašai 
pats nežinai ką.

Pačių farmerių klubas, savai
tė prieš Dirvos pikniką, rengia 
savo pikniką toje pačioje vieto
je kur bus Dirvos ir Vilnies 
naudai piknikai. Tavo razumu 
mieruojant, reiktų Dirvai des
peracijoje surikti: “Tas mėgi
nimas pakenkti Dirvai!” ir tt.

Tada toje farmoje niekas ne
turėtų teisės piknikų rengti 
ir turėtų tik laukti kada kas 
surengs pikniką Vilniai.

Kada draugas Pruseiką net 
savo editoriale rodo tokį despe
ratišką susigraužimą, iš to dar
bininkai pamato kad visas 
Pruseikos idealas ir kova prieš 
mus yra tik jo dideliam pilvui 
ir jam rupi tik kad kiekvienas 

suktybių Lietuvio darbininko ir farme- 
rio centas patektų jam....

Lietuviai darbininkai gerai
tą laukinių gyvūnėlių medžio- pažysta draugą Pruseiką: ka- 

■, bet ir politiškas sutar-1 da už darbininkų centus susi- 
5U Lenkija. ėdė su Bimba, jis nubėgo pas

švedų su Norvegais jau tais laikais kai parakas 
ir kanuolės atsirado,

švedams užvaldžius tą sritį ir pasibaigus 
Norvegų su švedais tąsynėms, ta pilis liko ne
reikalinga, apleista, ir liko tik Kungalv mieste
lio gyventojams gatavų tašytų akmenų šaltinis 
savo namams statydintis. 
Švedų 
ti, bet 
tas.
Seka:

Jau nuo 1926 metų 
valdžia ėmėsi pilį atstatydinti ir ištaisy- 
ims dar daug metų iki darbas bus baig-

Paskutinė Naktis Europoje. Atvažiavi
mas daugiau Lietuvių. Audra nesiliauja.

klėje, 
tįs su Lenkija.

Lenkija sutiko pasirašyti su 
Vokietija nepuolimo 
tikėdama kad Hitleris 
sins Danzigą atimti, 
nesuprato kad Danzigas pil
nas Hitleristų ir jie prie pir
mos progos prijungs Danzigą 
prie Berlino. Hitleriui nebus 
reikalo į Danzigą eiti.

Taip Lenkija su Vokiečiais 
ir “draugavo” nežinia ko lauk
dama.

Prancūzija tuo tarpu pada
rė sutartis su Lietuva ir jos 
kaimynais ir su galinga Rusi
ja. Lenkija, afsigryžus nuo 
Prancūzų, ramiai gulėjo Vo
kiečių glėbyje... .

Prancūzijai tas išrodė ne
gražu. Valstybė kurią Pran
cūzai ant kojų pastatė, dabar 
“susidraugavo” su Hitleriu.

Taigi, pora savaičių atgal, 
į Varšavą nuvyko Prancūzijos 
atstovas Maj. Gen. Gamelin, 
paklausti Lenkiją ką ji daran
ti ir kodėl taip su visais flir
tuoja. Jam pavyko laimėti 
Lenkiją atgal. Gamelin’ą pa
sitiko Lenkijos diktatorius 
Gen. Rydz-Smigly, karo rnini- 
steris Kasprzycki ir garbės 
sargyba. Reiškia, Lenkijai jau 
buvo pradėję nusibosti Goe- 
ringas ir jo medžioklė....

Lenkiją į Goeringo glėbį 
įstūmė Vokiečiams palankus 
Lenkų užsienių reikalų1 minis- 
teris Beck, kuris 
jog naziai busią 
Lenkijos draugai, 
kai pagaliau 
kad Vokiečių 
ma pasitikėti.

Šią vasarą 
posėdyje Danzigo atstovo Dr. 
Greiser’o pareikalavimas Danį 
žigui laisvės greitai atvarė 
Lenkus į protą.

Kaip tik Maj. Gen. Gamelin 
Varavoje pasirodė, sutiktas su 
didelėmis iškilmėmis ir Pran
cūzijos himnu, ir Lenkai no
riai atnaujino su Prancūzija 
senąją sutartį. Poli Tikus.

sutartį, 
nesikė- 
Lenkai

sugalvojo 
stipriausi 

Bet Len- 
pradėjo suprasti
žodžiams negali-

Tautų Sąjungos
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sklokininkus; kada pas skloki- 
ninkus prisiėjo badauti, ten 
pritruko darbininkiškų centų, 
jis sugryžo pas “pateptuosius” 
raudonkaklius.

Dabar pamatė kad bus pik
nikas Lietuviškų radio progra
mų naudai toje pačioje Tarmė
je kur rengiama piknikas jo 
storam pilvui šerti, 
rialą rašo! Gėda,

net edito- 
drauguti!

savo laik-Draugas Grigaitis 
raštyje prariko:

“RUSIJA SUŠAUDĖ 16 
PASMERKTŲ—”

Grigaitis baisiai apsimelavo: 
ne Rusija sušaudė tuos 16 įžy
mių Maskvos komunistų, 
jų pačių draugas Stalinas 
savo budeliais, darbininkų 
tencija

Rusija be abejo verkia 
kankinių, kurie sukurė 
budeliams, o 
sau ilgesnio 
me rojuje, 
kurie prašė 
duonos senatvėje. .. .

Toliau, mano draugas Piju- 
šas neatsistebi kaip Kamene
vas, Zinovjevas ir kiti apkal
tintieji galėjo vienas kitą dar 
labiau kaltinti ir šmeižti kuo
met buvo pastatyti prieš rau
donųjų teismą. Aišku, drau- 
guti: juk jie yra tokio cha
rakterio kaip ir visi kiti rau
donieji revoliucijonieriai (kar
tu ir tamsta)': visada kitus 
niekina, šmeižia, žemina, kada 
gauna progą ir nuskriaudžia, 
o ten kur valdžia neįsimaišo, 
ir žudosi, kad tik stovėti pir
mesnėje eilėje už kitus prie 
darbininkų

bet
su 
in-

tų
kurie sukurė rojų 

tie, užsitikrinimui 
viešpatavimo ta- 
nužudė draugus, 
ir sau šmotelio

kišenių.

susimylėk! Pasau- 
gudresnių viliotojų 
tamsių darbininkų

Lenine
lyje nėra 
dolarių iš 
už musų raudonukus.

štai jie jau renka aukas 
“rėmimui” Ispanijos raudonų
jų karo prieš fašistus....

žiopleliai jus tie kurie tam 
tikslui savo dolarius duosit: 
jūsų dolariai pateks į jūsų dy
kaduonių “vadų” kišenius, ne 
kur kitur.
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PREKYĘA SU VOKIETIJA
7

Lietuva, po kelių mėne
sių derybų su Vokietija, 
pagaliau priėjo susitarimo: 
prekybinė sutartis tarp tų 
dviejų valstybių padaryta 
ir tuoj pradėjo veikti.

Štai Rugpjūčio 28 dieną 
jau pradėta vežti į Vokie
tiją Lietuviškos lašininės 
kiaulės. Galima Įsivaizduo
ti kaip nudžiugo Vokiečiai 
išgirdę vagonuose Lietu
viškas kiaules kriuksint!

Lietuviškas “špek” var
vina seilę tūkstančiams 
Vokiečių..__ y

Šiame pat “Dirvos” nu
meryje plačiau pažymima 
ta Lietuvos sutartis su Vo
kietija ir kiek ko bus iš
vežama. Taipgi paminima 
kokią įtaką ta prekyba su 
Vokiečiais padarys i Lie
tuvos visą eksportą.

Prekyba bus mainų pa
grindu : Lietuva už tiek 
turės imti prekių iš Vokie
tijos kas metą.

Lietuvai pavyko susitar
ti su Vokiečiais rimtai. Iš
syk, atmenate, Vokiečiai 
siūlė suimti viską ką tiktai 
Lietuvos ūkiai pagamina. 
Tai buvo Vokiečių ruošia
mas šposas užsmaugti Lie
tuvos produktams rinkas 
kitose šalyse.

Vokiečiai liovėsi klykavę 
del Klaipėdos. Ar tik nu
raminimui Lietuvių ?

Amerikoje Vokiečiai na- 
ziai turėjo žinių kad Rug
pjūčio 10 dieną, šios vasa
ros pabaigoje. Hitleris eis 
paimti Klaipėdą. -Rugpjū
čio 10-ta praėjo. Tuo tar
pu pasirašyta su Lietuva 
prekybos sutartis.

Ispanijos naminis karas 
kaipo didesnė Europos ne
gerovė nukreipė visų dė
mesį, kartu ir Vokiečių, į 
save, gal del to tas Vokie
čių planavimas imti Klai
pėdą negalėjo įvykti.

Lai prekybos sutartis su 
Vokietija nesumažina Lie
tuvos atsargumo nuo Vo
kiečių — jų klastų galima 
kasdien tikėtis.

Lietuva kaip tik dabar 
turi būti atsargi kad tuš
čiais kiauliniais vagonais 
gryžtančiais iš Vokietijos 
neatsivežtu į Klaipėdą tuk
siančius Vokiečių karei
vių. To iš Vokiečių galima 
tikėti-

VOKIEČIAI IR 
PRANCŪZIJA

Kaip Vokiečiai klastingi 
parodo paskiausias šių die
nų jų tarptautinės politi
kos manevras.

Vokietijos .banko pirmi
ninkas Dr. Schacht nusi
skubina į Paryžių, pasisa
ko Prancūzams kad jis yra 
ne diplomatas bet finansi
ninkas, ir siūlo Prancūzi
jai sudaryti su Vokietija 
25 metams nepuolimo su
tartį, jeigu Prancūzija at
mes savo draugingumo su
tartį su Rusija!

Reiškia, jus, Prancūzai, 
pastumkit į šalį savo stip
rų draugą Rusiją, kad li
kusiems vieniems mes ga
lėtume jums išpilti kailį 
kada mums . užeis noras!

rinktas daugumos Lietuvos 
balsuojančių piliečių. bal
sais Birželio 9-10 d. Sei
mas susideda iš 49 atstovų 
visokių Lietuvos luomų ir 
profesijų žmonių.

Partijų vadams šis Sei
mas yra “nelegalus”, dėl
to kad ne jų paskirtus ir 
ne jų gizelius Lietuvos pi
liečiai išbalsavo-

TROCKIS APIE 
STALINĄ

Trockis, kuris su Leninu 
ir keliais kitais žymiais re- 
voliucijonieriais įsteigė so
vietų valdžią Rusijoje, pa
tyręs apie Stalino kruviną 
darbą — paskerdimą še
šiolikos įžymių Rusijos ko
munistų, — pareiškė se
kančiai :

“Stalinas, tas biurokra
tas, nužudė bolševikų par
tiją, tokių budu apvogda
mas nuo žmonių vaisius 
Spalių revoliucijos.

“Nuo dabar visa opozi
cija bus vadinama Troc- 
kistais’ ir ‘Trockizmu’, kas 
bus Stalino pasiteisinimu 
tolesnėms žudynėms. Mir
ties bausmė užims vietą 
kalėjimo bausmės, ir taip 
bus įvesta nauja konstitu
cija, kurią Stalinas vadina 
‘demokratiškiausia pasau
lyje’.

“Stalino p r i v ilegijuota 
biurokratų klesa bijo žmo
nių kurie gyvena amžina
me skurde, todėl Stalinas 
bando kraujuje prigirdyti 
visus kurie jam priešina-

KODEL SUŠAUDĖ?
—

Pereitos savaitės kruvinas 
Maskvos caro Stalino aktas 
sušaudyme šešiolikos buvusių 
Rusijos revoliucijonierių yra 
tai Įrodymas kaip valdžios go
dus žmonės aukauja savo pa
čių draugus, brolius mirties 
šmėklai.

Revoliucinis pasaulis, kuris 
gerai pažinojo Kamenevą ir 
Zinovjevą iš jų darbų Rusijos 
revoliucinės valstybės sukūri
me, pasipiktino Maskvos bu
delio darbu. Net Lenino žmo
na, senukė našlė, meldė, Leni
no vardu, dovanoti nusmelk
tiesiems jos vyro draugams 
nors gyvastis, bet tą s nieko 
negelbėjo.

Nuo išradimo jų kaltais jie 
galėjo būti laikomi gyvi nors 
72 valandas, bet sušaudyti j 
24 valandas.

Kas buvo tokio svarbaus jų 
mirčiai paskubinti ? Baimė gal 
kad nespėtų pakilti protestu 
balsai....

Rusijoje nebuvo jokio suki
limo, kuri tie vyrai butų va
dovavę. Nesuimti jie prie ko
kio nors darbo-akcijos, jie jau 
virš metai atgal kaip suimti 
ir laikyti kalėjime. Iš kur pa
kilo toks umus reikalas juos 
skobomis paskersti ?

Tai buvo gryniausias Stali
no ir jo draugų noras atsikra
tyti tų kurie jiems sostą pa
statė.

Tie kaltinamieji buvo laiko
mi kalėjime jau virš metus 
laiko. Kodėl anksčiau nesu-
šaudyti ?

Nebuvo tokios patogios pro
gos. Dabar, prasidėjo Ispani
jos naminis karas, viso pasau
lio raudonieji sujudinti iki 
pasiutimo prieš “fašistus” —

Ko man liūdna, ko man ilgu
Niekam, niekam nesakysiu,

’ Nors kasdieną vis tikiuosi 
Kad laimužę dar pavysiu.

Nesakysiu kas krūtinėn 
Skausmo grūdą man pasėjo, 
Kur svajonės mano vaiskios 
Sau kelelį nužiūrėjo.

Nesakysiu keno dainos 
Paviliojo jauną širdį....
Vien tik vėjas, žvainios naktys 
Mano skundą tylų girdi.

Nesakysiu kam šiandieną 
Aš dainuoju skambią dainą, 
Ko palangėje xlumoju, 
Nors laimužė nębateina....

“J.D.” V. Kuolaitis.

LIETUVOS SEIMAS 
SUSIRINKO

Respublikos Pre zidento 
skyrimu, Kaune. Rugsėjo 
1 dieną susirinko Lietuvos 
Seimas.

Kaip žinoma, Seimas iš

DARBININKO ŽODIS*
Lietuva, tėvyne,
Šalis dainininkų, 
Šalis didžiavyrių, 
Karžygių narsių.

Jų prikelta laisvėn
Iš sunkios vergijos,
Ir įstojus eilėn
Laisvųjų tautų.

Neužmirški savo
Tvirtų talkininkų —
Tų gynėjų laisvės,
Kilniųjų sūnų.

Nes tie tavo sūnus —
Rankų> darbininkai —

. Dar ikšiol nematė .
Šviesesnių dienų.

Nors ir sunkiai dirba
Kurdami tau laimę, 
Bet laukti negali 
Geresnių laikų!. ...

Jonas Orintas.

(*šis eilėraštis deklamuotas Darbo Rūmų 
Kultūros klubo, 1-me kanklininkų koncerte 
Šiauliuose, Liepos 26, 1936 m.)

visa Rusija užimta agitacijo
mis prieš fašizmą — na ir tuo 
sujudimo laiku išvelkami iš 
kalėjimo tie negeistini gaiva
lai, primetama jiems susidėji
mas su fašistais, jie patys 
“prisipažysta” kaltais ir “iš
duoda” kitus savo draugus, — 
ar reikia geresnės komedijai 
užbaigos kaip tik imti ir su
šaudyti tuos kurie patys sau 
mirties “prašo” ?

Kaip pranešimai sako, jie 
visi buvo sušaudyti paskirai, 
užklupti budelių savo kalėji
mo kamerose, ir nušauti iš už
pakalio. . . .

Komunistai paneigia visas 
istorijas ir istorijos mokymą, 
sakydami jog istorija yra nie
kas daugiau kaip tik pakarto
jimas tų pačių valdoviškų žu- 
dysčių. Bet, dabar pasaulis ir 
tamsus, komunistų mulkinami 
darbininkai pamatė kad vienas 
komunistų caras Stalinas nu
žudė vienu kartu daugiau sa
vo asmeniškų priešų, jo vietos 
tykojusių, negu visi Rusijos 
carai sudėjus i krūvą nužudė 
savo giminių norėjusių užimti 
jų sostus! Poli Tikus.

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. širvydas.

^VIENUOLIKTOS musų ga
dynės Olympiados sporto run
gtynės pasibaigė. Kitos bus 
sušauktos Japonijoje 1940 me
tais. Gaila, Lietuva šioje 
Olympiadoje nedalyvavo, nors 
kelias i Berliną netolimas. Ki
to, tiek artimo, negreitai bus.

Kitų tautų būryje Lietuviai 
jei ne kuo kitu tai bent imti- 
kais ar svorio kilnotojais ga
lėjo pasirodyti. Juk tiek daug 
gerų imtikų Lietuvių mes čia 
.Amerikoje turime. Turėtų bū
ti jų jaunų ir Lietuvoje. Es
tija Graikų-Romėnų stiliaus 
imtynėse laimėjo 18 punktų, 
Latvija 5. Viso, Latviai pel
nė 9 punktus, Estai 42.

Tikmės, Lietuviai butų ne
blogiau savo kaimynų pasiro
dę. Kodėl Lietuva nedalyva
vo? Nei Lietuvos nei Ameri
koje musų laikraščiai priežas-, 
ties dar nepaskelbė.

▼ ▼ ▼

1ITARP BŪRIO “menininkų 
mėgėjų”, kurie pagarsėjusioje 
Majoro Bowes radio valando
je kas sekmadieni pasirodo, 
anksčiau ar vėliau turėjo pa
sirodyti ir Amerikos Lietuvių.

Nežinia, ar Pranas Šimkus, 
19 metų amžiaus, iš Worces
ter, Mass., buvo pirmutinis ar 
ne, bet jis man pirmutiniu 
girdėtas. Sekmadienį, Rugp. 
16 d., jis armonika griežda
mas, dainavo Lenkiškai, šve
diškai, Prancūziškai, Lietuviš
kai ir Angliškai. Jo pasirody
mas matyti klausytojams pa
tiko, nes jau tą vakarą jis su
silaukė' virš 3300 pagyrimo 
balsų. Lietuviui ypatingai bu
vo smagu girdėti Šimkų nesle
piant savo tautybės, kuomet 
gavo progos dainuoti per ra
dio, kur jo klausė daug mili
jonų žmonių.

PAJ1EŠKOMI
Lietuvos Konsulatas Chica

go je pa j ieško:
Kapočius Jonas, iš Valtunų 

k., Ukmergės apsk. 1918 ir 
1919 m. gyvenęs Chicagoje.

Lukavičius Ignas, gyvenęs 
Chicagoj šulyg adresu: 1723 
N. Marshfield avė.

Mačiulis Jonas, iš Miškinių 
k., Raudondvasio vals., gyve
nąs Gary, Ind.

Paulauskis Juozas, iš Darbė
nų v., Kretingos apsk. Gyve
nąs Chicagoje.

Stašaitis Jonas, iš Norma- 
nėlių k., Šėtos v., Kėdainių ap. 
i' Lietuvos Konsulatas

100 East Bellevue Place 
Chicago, Ill.

Medžių visame pasaulyje 
kasmet sunaudojama dau
giau negu užauginama.

SENOVĖS^ TAUTU 
LIEKANOS

Rašo P. W. Urban.
Kalbant apie senas tautas, yra viena 

taip sena jog net Herodotui neteko apie ją 
išgirsti. Nieko apie ją nežinojo nei Grai
kai, nei Romėnai, nei Hebrėjai. Tūlas 
Babilonietis rašytojas, rašydamas apie 250 
metais pirm Kristaus, žinojo apie Sume- 
riją tik per legendos šydą. Jo sakoma, tie 
Šumerai atėję iš anapus Persiškos Įlan
kos, vedami tūlo Oannes, ir girdi tie Šu
merai davę žmonijai žemdirbystės moks
lą, naugės išdirbimą ir raštą. (The Su
merians, C. L. Woolley, p. 189.) Dar tik 
pradžia tyrinėjimų Šumerų liekanų, nes 
ta tauta buvo užmiršta. Šumerų kalba 
nebuvo Semitiška, ką Hincks prirodė 1857 
metais. Opert’as šiai tautai davė vardą 
“Šumerai’.’; kuo jie patys vadinosi, neži
nome.

Šumerų karaliai buvę: Eannatum, Ure
niną ir Naran-sin. Persų istorijoje ran
dame Saus ar Zaul, kuris buvo Saum’o sū
nūs, Saum’as buvo Nariman’ sūnūs, kuris 
Nariman yra Naram-sin (Campbell: Hit- 
titai). Gi tas Nariman buvo karalium 
2795-2739 pirm Kristaus, ir buvęs tretysis 
Sargono sūnūs. Sargonas I arba Šarukin 
karaliavęs 2872-2817 metais ir suvienijęs 
Sumeriją su Akadija.

Dr. Jono Basanavičiaus nuomonė bu
vus jog ‘Saronas’, kuris musų dainose mi
nimas, buvęs senovės Trakų giminės 1500- 
1700 m. pirm Kristaus. Tas didvyris mu
sų dainose užsilikęs: “Sarono karaliaus 
žirgelį derėjau....” (Dainų Atsiminimai 
iš Lietuvos Istorijos.) Betgi “Saronas” ir 
taip pat Krėvės Šarūnas gali siekti gilesnę 
senovę, kas parodo kad senovės Lietuviai 
turėjo santikių su kitomis tautomis. Ma
no prirodomas Sargonas nebuvo karališkos 
giminės. Istorija tėvo jam neranda. Ir 
jokios kitos motinos jam neapeina kaip 
tik šventnamio palaidūnės. Ir paprastas 
tai eponimas: užgimė, išleistas ant upės 
į gurbą įdėtas, atrastas tūlo žmogaus, li
kosi karaliaus tarnu, tapo karaliaus nu
mylėtas, turėjo įtakos, sukilo prieš savo 
viešpatį, pavarė jį, ir užlipo ant Agado 
sosto. Tai jau bendras likimas pavaini-

VABALUS NAIKINA ELEK
TRA

Elektriški vabalų ir kandžių naikin
tojai taps geriausiais įrankiais prieš tuos 
nereikalingus tvarinius. Šviesa yra tik
riausias būdas privilioti visokius vabalus, 
o vanduo, aliejus arba elektros srovė nau
dojama jų nužudymui.

Faktas kad vabalai puolasi prie švie
sos buvo žinomas per daugybę metų, bet 
tik pastaru laiku tepradėta naudoti švie
sa priviliojimui vabalų į pražūtį. Prie to, 
šis vabalų naikinimo būdas yra geras ir 
tuo kad išžudytus vabalus galima surink
ti, suskaityti ir suskirstyti, tolimesniems 
tyrinėjimams su jais.

Paprastas ir lengvas naktiniams vaba
lams naikinti būdas padaroma pakabinant 
skaidrią elektros lemputę neaukštai virš 
lėkščios plačios skardinės pripiltos vande
niu arba: aliejum. Kitas geras būdas va
balams naikinti tai apdengimas elektros 
lemputės elektros prileistu vieliniu tinkle
liu. Tyrimai parodė kad šis būdas yra 
veikmingiausias. Elektros prileistas tink
lelis nužudo kiekvieną vabalėlį sukantį ap
link šviesą.

Tyrimai su visokių spalvų šviesomis 
parodė kad skaisti, mėlyna šviesa labiau
sia vilioja vabalus artyn, ir elektros lem
pos iki 200 wattų stiprumo geriausia tin
ka'. Stipresnė šviesa negera tuo kad va
balai skraido tik ištolo aplink ją ir nepa
kliūva į spąstus.

DIDIEJI PASAULINIAI MARAI

Pirmas žinomas visuotinas maras pa
saulyje buvo 767 metais pirm Kristaus, o 
534 m. prieš Kristų siautė baisus maras 
Kartagenoje. Vaikai buvo aukojami per
maldavimui dievų.

453 metais siautė baisus maras Romos 
viešpatystėje. Išmirė 200,000 žmonių.

187 metais prieš Kristų maras siautė 
Graikijoje, Egipte ir Syrijoje. Kasdien 
išmirė po 2,000 žmonių.

172 m. prieš Kristų buvo įdomus ma
ras Kinijoje; mirė 600,000 žmonių. Per 
tą marą, žmonėms pirm mirimo nupulda- 
vo kūno dalys. ,
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Beje, Nariman tvirtai atšaukia mu

sų Narimantą, ar Narimundus. Rim-agu 
atšaukia musų istorijos Rimgaudą. Ko
kiais keliais atsirado tie vardai pas mus: 
ar per pasakas?.... Yra tvirtas argu
mentas su šiais trejais vardais. Ar tai 
gali būti kad Lietuviai garbintų svetimus 
didvyrius? Vargiai. Betgi Lietuvių po
puliari nuomonė yra kad jie iš Žydų kilę. 
Mokslas nei už nei prieš tai. Arijų tau
tos kurios buvo tais laikais Mažojoje Azi
joje buvę tai Mitanai, Kassitai ir neaiš
kus Gutai. Vienas Mitanų vadas buvęs 
Dusrata.

Vokietis Virchow yra prirodęs kad 
Lietuviai kilę iš Mažosios Azijos. Gal jie 
ir buvę Frygai, kaip Basanavičius priro
dė. Sirvydo Lydai neaiškus.

Ne pro šalį bus čia pažymėti vienas 
patėmijmas apie Etruskus, apie kuriuos 
rašė Nadas Rastenis “Dirvoje”. Ham- 
merton’o ir Barnes’o veikale “Illustrated 
History of the World” yra vaizdų iš Et
ruskų gyvenimo. Vienas vaizdas rodo 
vyrus einant į galynes, kuris ųžvardyta 
“Macstrna” nors sutrumpintai, kas mano 
išverčiamas “marikstryna” ar “mankšty- 
mosi”. • . .

w
—Didieji žmonės turi kantrybės ten 

kur kantrybė yra reikalinga.
—Kas nors vis atlieka tuos darbus ku

riuos kas nors sakė negalimais.
—Visokios užduotys yra sunkios ka

da nepatyrę žmonės jas svarsto.
■ —Pradeda paaiškėti kad didelė dalis 

bedarbių nedirbo net kuomet laikai buvo 
£eri- ___________________________

72 metais prieš Kristų “juodas liežu
vis” Indijoje. Liežuvis pajuosdavo ir taip 
ištindavo kad išsikišdavo laukan.

Jau vėl Turime!

VAUGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Karalienės Sabbos

MIKALDOS 1
PRANAŠYSTES

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.) ii

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave, ~ ęįevėland, 0. j
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PREKYBA SU VOKIETIJA
PRASIDĖJO

DAR VIENA SUVAL
KIEČIU ŪKININKU 
KURSTYMO BYLA

LIETUVOJE STEIGIA
MA DARBININ

SPORTAS
viĖrimiNion
■ m n r.:___

Bus Išvežta virš Puse Milijono Lietuvos Kiaulių 
Į Vokietiją ir kitas Šalis Metų Bėgyje

Atsiradus riau-lgi negales pakeisti esamos pa-

pa- 
be-

su-

metais 
500,000 
bekoni-

Da'bar

‘Maistui”.
‘Maistas” bti- 

šiais
apie

450,000 
lašinių, 
tas numatymas 
šiuo atžvilgiu

Kaunas.
joms rinkoms, Lietuvos vyriau
sybė nuo Rugpjūčio 17 d. 
didino kainas už lašinines ir 
konines kiaules.

Pagal “Maisto” sudarytą
tartį su atitinkama Vokiečių 
įstaiga, “Maistas” parduoda Vo
kiečiams apie 50,000 lašininių 
kiaulių per metus.

Iš šitų Vokiečiams parduotų 
apie 50,000 kiaulių, 40% “Mais
tas” pavedė supirkti Klaipėdos 
krašto direktorijai, Klaipėdos 
krašte.

Vyriausybės paskelbtos kainos 
yra privalomos tiek “Maistui” 
tiek direktorijai. Vyriausybė, 
atsižiūrėdama į tai kad kiau
lės Vokietijoje parduodamos 
palankesne kaina, pakėlė kai
ną visoms lašininėms kiaulėms 
nežiūrint ar tos kiaulės bus 
faktiškai parduotos Vokietijo
je ar kitoje rinkoje žemesne 
kaina.

“Maistas” gabens kiaules į 
Vokietiją kiekvieną savaitę, 
maždaug po 1000—1500 kas 
kartą. Pirmas kiaulių trans
portas išsiųstas Rugpjūčio 28 
dieną. Jau dabar visi ūkinin
kai raginami savo kiaules, ne- 
mažesnio kaip 135 kilogramų 
svorio, tiekti • “ 

Dar pavasarį
vo numatęs kad 
galės supirkti 
kiaulių, iš jų 
ni'ų ir 50,000 
jau aišku kad 
buvo tikras.
padėtis nepablogėjo bet page
rėjo. Jeigu kokių nors ypatin
gi] neigiamų įvykių neatsiras 
užsienio rinkoje tai “Maistas” 
per metus, artimiausius 12 mė
nesių, viso galės supirkti apie 
500,000 bekonihių kiaulių ir 
apie 80,000 lašininiii kiaulių.

SVIESTAS, KIAUŠINIAI
“Lietuvos Aido” bendradar

biui teko iš Pienocentro vado
vybės sužinoti kiek Lietuva 
galės eksportuoti per metus į 
Vokietiją sviesto ir kiaušinių, 
sulyg naujos su Vokietija su
tarties.

Sviesto viso per metus bus 
galima į Vokietiją išvežti apie 
44,000 statinių, o kiaušinių — 
apie 15 milijonų.

EKSPORTAS KITUR
Be to, šymet išviso per me

tus numatyta sviesto išvežti 
apie 260,000 statinių. Tat ga
limas eksportas i Vokietiją 
sudarys tik apie 15 nuoš. viso 
sviesto eksporto. Tai yra toks 
kiekis kuris, gaunant, ir aukš
tesnę už jį kainą, didesnės įta
kos į visą eksportą ir kainas 
padaryti negali.

Panaši padėtis yra b- su 
kiaušiniais. Viso jų šymet ti
kimasi išvežti apie 70 milijo
nų. Tat eksportas i Vokietiją' 

t (apie 15 milijonų) sudarys di
desnį procentą bendrame eks
porte negu sviestas, tačiau ir-

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave

• t
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.
Vyriški Siutai ir Topcoats 
išvalyti, suprosyti už 85c. 
Moteriškos dresės — 95c.

EVA PETRAITIS 
6702 Superior Ave.

Telef. HEnderson 5699

t

t
-:-

<••J- v
t

dėties labai žymiai.
Sunkumų del galėjimo 

tenkinti visas Lietuvos turi
mas svetur rinkas, atsidarius 
Vokiečių rinkai, nenumatoma. 
Laikoma kad į Vokietiją svie
sto bus išvežta tiek kiek Lie
tuvos sviesto eksportas turi 
padidėti. “L.A.”

Superka Raguočius 
vežimui j Rusiją

pa-

Iš-

5
Rugpjučio 

supirkinėja 
raguočius:

juodmar- 
nekon- 
5 ver- 
kilmės 

tos pat veis-

Kaunas. — Nuo 
dienos “Maistas" 

eksportui į SSSR 
bulius, karves ir telyčias.

Buliai perkami nuo 1 iki 2 
metų amžiaus tik grynakrau
jai, kuriu kilmė yra žinoma 
iki 4-tos gentkartės. Bulių 
motinos, motinos motinos ir 
tėvo motinos produkcija turi 
būti ne mažesnė kaip 400 lit; 
rų pieno per 300 dienų ir pie
no riebumas ne mažesnis kaip 
3.5 nuoš.

Karvės perkama
gės, kontroliuotos ir 

’traliuotos, ne senesnės 
šių, grynakraujės, su 
dokumentais ir
lės be dokumentų.

Pirmaveršės karvės 
sverti ne mažiau 400 kilogra
mų, o. nuo 2 iki 5 veršių — :ie 
mažiau 450 klg.

Telyčios bus perkamos juod
margės nuo 20 iki 30 mėne
sių amžiaus su kilm'ss doku
mentais ir be dokumentu.

Taip pat bus perkamos ir 
vietinės įvairių spalvų page
rintos karvės, jaunos ir ver
šingos telyčios. “M.R.”

Ispanijoje Nužudė

turi

Kaunas. — Prieš 15 metų 
iš Akmenės miestelio, Mažei
kių apskr.. i Ispaniją išvyko 
vargonininkas Vincas Puzana- 
vičius. Keturiolika metų jis 
dirbo viename Madrido vie- 
miclyne. Dabar gi Ispanijoje 
einant aštriam pilietiniam ka
rui, Vincą Puzanavičių, drau
ge su to vienuolyno vienuo
liais, komunistai nužudė. Vin
cas Puzanavičius turėjo 60 me
tu amžiaus, šeimos nepaliko.

Tsb.

J.

S EIKIT
PIRKT

krautuves 
savo skel- 
laikraštyje 
Nuėję ko 

jog

tik i tokias 
kurios turi 
bimus jūsų 
“Dirvoje”,
pirkti, priminkit 
matėt jų biznio skelbi
mą “Dirvoje”, gausit 
geresnį patarnavimą.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

z

AUKOS DARŽELIUI

116
diduma yra

kaitinamie-

šios b'ylos

Kaunas. — Kariumenės tei
smas paskyrė Veiverių Įvykių 
bylą nagrinėti Rugsėjo 28 d. 
Tai yra didžiausia Suvalkijos 
ūkininkų neramumų byla. Kal
tinamais patraukti 36 ūkinin
kai. Teisman šaukiama 
liudininkų, kurių 
pakviesta patiems 
siems prašant.

Numatoma kad
nagrinėjimas užtruks apie sa
vaitę laiko. Iš kaltinamųjų 
tik vienas suimtas, nes jis nu
teistas ir kitoje ūkininkų ne
ramumų byloje, o visi kiti už 
turto laidą iki teismo yra lais
vi.

Kariumenės teisme šiai bylai 
pasirengimai jau daromi. Kal
tinamuosius iš susitarimo ir 
paskyrimo gina visa eilė žino
mų Kauno advokatų

(ši byla paliečia patį pirmu
tinį prietikį Suvalkijos ūkinin
kų kurstymu ir streiko. Rug
pjūčio 26 d. 1935 metais Vei
veriuose įvyko pirmutinis su
sirėmimas sukurstytų 
kų xsu policija, tada du 
kai buvo nušauti, keli 
ti ir sužeista keletas 
jantų.)

ukinin- 
ukinir> 
sužeis- 
polici-

BAUS-NŲTEISTIEJI PRAŠO 
M1Ų DOVANOJIMO

Kiek tenka 
rie anksčiau 
mo nubausti 
neramumuose 
ninkai yra 
prašymus 
dentui. 
blikos Prezidentas nusikalti
mus dovanotų ir nuo bausmės 
atleistų, nes visi nuteistieji 
norį gryžti į savo ukius ir ten 
sau ramiai gyventi. “M.R.”

patirti, kai ku- 
kariumenės teis- 

už dalyvavimą
Suvalkijoje uki- 
padavę malones

Respublikos Prezi- 
Jie prašo kad Respu- 

Prezidentas

Nelaimingai Mire Ne
maniūnų Klebonas

Birštone, Rugpjūčio 5 d., 
atsitiko nelaimė. Senyvas bet 
dar drūtas ir sveikas Nema
niūnų parapijos klebonas Kun. 
Karolis Bielinis iš savo mies
telio nuvažiavo į Birštoną. Jis 
sėdėjo savo vežime vienas ir 
valdė vadelėmis jauną baikštų 
arklį. Pačiame Birštone ark
lys pasibaidė priešais važiuo
jančio duonkepio vežimo ir vi
su smarkumu pasileido bėgti 
šonan. Ties Birutės gatve, ant 
užsisukimo, vežimas buvo tain 
smarkiai blokštas į cementini 
trotuarą kad subirėjo Į šipu
lius, o važiavusiam Kun. Bie
liniu! suskaldyta galva-.

Greitai atbėgo čia pat. va
saroją keli gydytojai, norėda
mi suteikti greičiausią pagal
bą, tačiau jau nieko negalėjo 
padėti. Tik suteikus paskuti
nį patepimą, po poros minutų 
Kun. Bielinis mirė.

Kun. Bielinis buvo apie 70 
m. amžiaus. Palaidotas Ne- 
maniunuose. “L.A.”

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, 
ma patalpinti šia kaina:

50c už vieną kartą
3 kartus už $1.00

Priduokit gatavai parašę “Dir
vos” 'Administracijai.

dali

Kaunas. — Darbo rūmai su- 
orgąnizavo sporto sekciją, kuri 
sieks pritraukti visus Lietuvos 
jaunesnius darbininkus spor
tuoti. Siekiama per sportą ug
dyti darbo žmonių gerus dva
siškus ir fiziškus ypątumus. 
Sporto sekcijose galės dalyvau
ti ir darbininku šeimų nariai. 
Sekcijose veiks įvairios sporte 
šakos: mankštos, lengvosios at
letikos, plaukimo, kamuolio ii 
kt. Kur tik atsiras didesnis 
sportininkų skaičius, bus sten
giamasi įrengti ar parūpinti 
aikštes, sporto įrankius. Pra
timus tvarkys ir vykdys atski
rų sporto šakų instruktoriai. 
Darbo rūmų sporto sekcijos ak- 
tyviams dalyviams pratimų at
likimas numatyta privalomas.

Kai kurių įmonių darbinin
kai įsisteigia atskirus sporte 
klubus. Tokios pasireiškusios 
iniciativos darbo rūmai nevar
žys, bet tokie klubai turės bū
ti darbo rūmų sporto vadovy
bės kontrolėje. Tiems klubams 
bus leidžiama naudotis darbo 
rūmų Įrengtomis aikštelėmis.

Jonavos gatvėje visai baigia
ma įrengti darbininkų sporti
ninkų aikštynas. Kadangi daug 
darbininkų gyvena Šančiuose, 
rūpinamasi ir ten 'netrukus 
Įrengti aikštę.

Provincijoje, kur nejaučiama 
aikštynų stoka, ten ir darbinin
kų sportininkų bus mažiau, 
teks darbininkų sportininkų 
klubams aikštynus nuometi. 
Bet. kur bus būtinas reikalas, 
ir provincijoje teks įrengti dar
bininkams atskirus aikštynus.

Ateityje numatoma rengti 
darbininkų sporto klubų sekci- 
j ų tarpmiestines rungtynes, 
sporto šventes. Pasižymėju
siems bus duodama dovanos.

“L. A.”

šį kartą Darželiui aukotojų 
skaičius visai mažas ir mažai 
pinigų tegauta, štai kas au
kavo:

Per P. P. Muliolį 
Juozas Mieliauskas 
Frank Daugerd 
Anna židžiunas

Per “Dirvą” 
Pius J. žiuris 
Stasys Zelenekas 
M. Gudelevičius 
Ag. Kavaliauskienė 
J. A. Urbonas 

(du paskutinieji aukotojai 
iš Dayton, Ohio.)

DAUGIAU?
Darželis jau

DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

JONAS TAREILA 
826 Bank Street 
Waterbury, Conn.

^MARGUTI JS” 
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. JKaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, HL

DIDELĖ LIETUVIŠKA

vi-

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1117 E. 79th Street
(Kampas Pulaski Ave.)

Šioje vaistinėje užlaikom
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų.

C. Pakeltis
1117 E. 79 St.
Telef. ENd. 8533
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534

A. W1RBICKAS
užlaiko gražią užeigą

Penktadienio vakarais, skani žuvies vakarienė.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.

$5.00
$2.00
$2.00

$10.00 
$1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
yra

KAS
Lietuvių 

baigiamas įrengti: jau baigta 
akmenų darbai, jau lyginama 
žemė, privedama vanduo Dar
želio laistymui ir fontanui, ir 
tuoj bus privesta elektra fon
tano apšvietimui.

Birutos Fontanas visiškai 
baigtas dirbdinti, tik dar 
sudėtos vandens varymui 
šviesi] mašinerijos.

Lyginama žeme žolėms 
krūmams sodinti.

Taigi, nors lėtai, bet tikrai 
darbas eina prie pabaigos

Darželio atidarymas su dide
lėmis iškilmėmis numatyta šio 
mėnesio pabaigoje.

Tačiau, dar reikalinga pini
gų Darželio paviršio išpuoši
mui apmokėti ir baigti .mokėti 
už fontano mašineriją.

Krūmai, gėlynai ir medžiai 
(gal ir ne visi kiti bus palikta 
pavasariui) bus susodinta šį 
rudenį.

Už krūmynus ir fontano ma
šineriją turim užmokėti mes 
patys — ir tam pinigų dar 
trūksta. Valdžios /darbininkai 
jau gatavi pradėti medžių ir 
gėlynų sodinimą, tačiau turim 
gauti iš kur nors pinigų tuos 
dalykus nupirkti.

Taigi, gerbiamieji, supraskit 
kad reikia daugiau aukų — ri
tas aukas turime sudėti mes 
Lietuviai patys.

Reikalinga pagalba iš vietos 
ir kitų kolonijų Lietuvių pa
vienių asmenų ir organizacijų.

Kurie išgalit, duokit daugiau 
negu vieną dolari, nes dolarin 
nedaug galima užkišti.

Draugijos ir pavieniai pra
šomi prisidėti prie Darželio 
medžių, krūmynų ir gėlių su
pirkimo. Kas duos atitinka
mą sumą pinigų bus pasodin
ta jų vardu gėlių krūmas — 
rožių ar kitokiu.

Yra numatyta pasodinti me
džiai didžiosioms musų orga
nizacijoms — Susivienijimams. 
Tautininkų Susivienijimas jau 
aukavo $-500 Darželiui. Tiki
ma gauti šiek-t.iek aukų ir 
iš Katalikų Susivienijimo kuo
pų, kad ir tam Susivienijimui 
medis butų pasodinta ne be 
prisidėjimo su pinigais.

Veikėjai prašomi įnešti savo 
kuopose ir draugijose apie 
aukavimą Darželyje krūmynų 
pasodinimui jų vardu

visai

is-
ne-

ir

ir

SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMAS
Liet. Kat. Moterų Sąjungos 

36-ta kuopa darbuojasi pasek
mingai. štai piknikas Rugp. 
9 d. gerai pavyko, duodamas 
gražaus pelno. Matyt Cleve- 
landiečiai .tinkamai įvertino Są- 
jungiečių naudingus sumany
mus. Specialiame kuopos su
sirinkime padarius paviršuti
nai sąskaitą, greituoju pasky
rė $50 Lietuvių Darželiui ir 
pasižadėjo, kada bus tam pro
ga, pasodinti medelį ar gėlių 
krūmą Darželyje kuopos var
du.

Ši 
mis, 
klios 
naudingus darbus, 
kurie dalyvavo musų piknike 
ir parėmime musų darbo.

Nuoširdžiai dėkojame tiems 
Sąjungietės prie šio- pikniko 

ne tik daug dirbo bet prisidė
jo ir dovanomis, o ypač pikni
ko komisija, kuri susidėjo iš 
pirmininkės U. Šukienės, buv. 
finansų raštininkės P Kundro- 
tienės ir kasininkės S. Amšie- 
nės. šiuo pačiu pasidarvami- 
niu pervirš $50 sukelta ir 
naujos parapijos naudai.

Kaip pikniko dalyviams taip 
ir darbininkams kurie uoliai 
trusėsi pikniko laiku, tariama 
nuoširdus ačiū.

P. štaupienė, Koresp.

kuopa neskaitlinga narė- 
bet joje susibarusios vei- 

moterys, kurios padaro

PFNN7IPGAS0UNEMATCHED - A PENNZ0,L PR0DUC\
THE COLUMBIA REFINING COMPANY

U^IJAkLAIPĖDĄ
Lietuviam) gerai 

& - ŽINOMA 

ŠVEDŲ AMERIKOS 
LINIJA

(Per Gothenburgiį, Švediją

Patogi ir greita kelione 
Pigios Laivakorčių kainos
Laivų išplaukimai iš New Yorko 

Droltningholm Rugsėjo 26
Gripsholm ....................... Spalių 1
Kungsholm ....................     Spalių 21
Gripsholm ........................... Spalių 29
Platesnių žinių suteiks ir parduos 
laivakortes visi musų autorizuoti 
laivakorčių agentai ir visos Švedų 
Amerikos Linijos Skyriai.

SWEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth Ave. and 4 W- 51st Street 

Rockefeller Center. N. Y. City

TBANSPŪRTACIJA
VISADA YRA 

PARODOJE 
CLEVELANDE

APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 

patelefonuokit del paaiškinimų 
Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

Nesusipratimas
Nekuriems Ohio farmeriams 

pasižadėjus duoti vietą ir pa
gelbėti surengti pikniką Lie
tuviškų radio programų parė
mimui, piknikas ir imta reng
ti Stanionio farmoj. Tarp di
desnio skaičiaus farmerių kilo 
neaiškumas del to pikniko ren
gimo, nes yra ir tokių Lietu
vių farmerių kurie neprijan- 
čia “Dirvai” nei Lietuviškiems 
radio programams; jie simpa
tizuoja kitiems laikraščiams.

Tiems Ohio farmeriams ku
rie nesimpatizuoja “Dirvai” 
primename kad piknikas ren
giamas ir garsinamas ne ko
kios nors farmerių organizaci
jos ar klubo vardu, kuri gal 
nebūtų sutikus rengti, bet tik 
tų kelių draugų kurie sutiko 
duoti vietą ir pagelbėt,i padir-. 
bėti laike pikniko.

Jeigu toks garsinimas jums 
nepatiko, jis šiuomi pataiso
mas, 
musų

prisitaikymui prie visų, 
draugų ir ne-draugų.

Pikniko Komisija.

37,500 DIRBA PRIE 
VIEŠŲ DARBŲ

Cuyahoga apskrityje prie 
visokių viešų darbų dirba net 
37,529 darbininkai; jie apima 
303 projektus, kuriems per 
mėnesį išeina po $3,500,000.

Apie $3,000,000 iš tos su
mos eina tiesiog i darbininkų 
algas, likusieji pinigai sunau
dojami supirkimui reikmenų..

Cuyahoga apskrityje federa- 
lių pinigų nuo 1935 metų Lie
pos mėnesio praleista jau 29 
milijonai dolarių.

20,000 VAIKŲ APIPLYŠĘ
Rugsėjo 8 d. prasideda mo

kyklos. Apskaičiuojama kad 
apie 20,000 vaikų šiame mies
te sugryš į mokyklas apiply
šę, nes jų tėvai neturi iš ko 
juos aprengti. Miesto moky
klų taryba sako reikės $90,000 
aprūpinimui tų vaikų nors 
prastais apvalkalais.

Tie vaikai yra bedarbių 
šalpą gaunančių tėvų.

Kita rūpestis mokyklų 
rybai yra tai stoka vietų 
talpinti visus vaikus i 
las, kadangi mokinių 
žymiai padaugėjo.

pa

ja-

ta- 
su- 

mokyk- 
skaičius

Direk-

SUSĘKTA MAISTO 
TERORISTAI

Ceveląndo Saugumo 
torius Ness skelbia jog mies
to maisto produktų rinkose 
Įvesta tam tikras teroras tik
slu išnaudoti ūkių produktų 
pristatytojus. Del to pakilo 
ir maisto kainos ir daug ūki
ninkų tapo išvyta iš miesto.

IGETEXTRA lt
MILES FROM
EVERY GALLON

CLEVELAND, .OHIO

Clevelandiečiai Mato ir 
VAŽNĖJA parade 
Moderninės Transportacijos 
Kasdien visą metų. 
Priešakyje visų yra 
Bebėgis Tramvajus — 
Moksliškai Apšviestas, 
šildomas ir Vėdinamas. 
Paskui juos seka 
Greiti Motoriniai kočai— 
Paskutinis Žodis 
Patogumo ir Saugumo. 
Tuoj po jų Seka 
Didieji Gatvekariai, 
Kefių žinovų skaitomi 
Kaipo Greičiausi ir 
Puikiausi Visoje šalyje. 
Kada Vėl nuvyksti 
į Ekspoziciją pamatykit 
“The Parade of The Years”, 
Perstatymą kuris gyvai 
Atvaizdina kaip toli mes 
Nuėjom moderniškoje 

transportacijoje
Visai Trumpu laiku. 
Tada įsigyk sau 
Savaitinį Pass—matysi kaip 
Toli gali nukeliauti 
Moderniška gatvine 
Transportacija už tiek bi«ki.

Kam važiuoti' per “Expo” 
trafikiĮ?

Galit išvengt susigrūdimo, 
Nuvažiuot ten greičiau 
Gatvekariu ar busu.

Garsus Vardai Atėjo 
j Meno Muzejų

Piešiniui Rubens, Titian, El 
Greco, Millet, Corot, Gau
guin, Renoir, Belllows, Sar
gent, Whistler, Raphael — 
vardai kurie sukelia pagar
bą tikrų meno mylėtojų — 
yra tarp žymių piešėjų pa
veikslų išstatytų 20-se Su- 
kaktuvčęe Clevelando Muze- 
juje. Daugybe šių garsiųjų 
piešinių pirmiau nebuvo iš
statyti Amerikoje viešai, ir 
gal but nebus daugiau iš
statyta tokia puiki kolekci
ja kaip ši. Muzejų galima 
lengvai pasiekt Euclid Ave
nue gatvekariu- arba Hough 
Avenue bebėgiu tramvajum.

Prielankumo 
Kampelis 
. (iškirpta iš

Cleveland Plain Dealer)

“Merginos skrybėlę vėjas .iš
nešė iš autqmobilio ir nune
šė: į, kelią, einančio gatveka- 
rio. Motormanas sulaikė lat
rą, _ išlipo "ir išvadavo skry
bėlę jš; po rą.tų. Jo numeris 
yYa .2*2Ji ir karo numeris 
1093.' '"

bditok

COMPANY
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS ? Youth’s Forum
DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

Piknikas Radio Naudai LANKĖSI PITTSBURG'HE

Editor—Peter Slinkas Phone: ENdicolt 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Šį sekmadieni, Rugsėjo 6 d.

Kas bus iš toliausia? Keno didžiausia šeima?
rytinės Ohio valstijos 
ir miestelių ir varmų I
i Įritinnia m i i či

Visi 
miestų 
Lietuviai kviečiami į šį didelį 
pikniką, kuris įvyks sekma
dienį, Rugsėjo 6 d., Stanionio 
farmoje, prie Montville, Ohio.

šio pikniko pelnas skiriamas 
geram tikslui — “Dirvos” Lie- 
tuvišlkų Radio programų davi
mui ateinančią žiemą!

NAUDINGOS DOVANOS
Piknike bus daug smagumo 

ir įvarumo, taigi nesivėluokit 
nuvažiuoti, šokiams gros Jo
nas Apanaitis su savo muzi
kantais.

Svečiams iš miestų ir far- 
meriams bus gerų DOVANŲ:

1. Farmerių porai (vyrui 
ir moteriai) už gražiausia pa
šokimą Lietuviškos Polkos — 
“Dirva” (po ’ pusę metų vvrui 
ir moteriai, ar šoks namiškiai, 
ar svetima pora).

2. DIDŽIAUSIAI farmerių 
šeimai piknike — “Dirva” vi
sam metui. * •

3. EKSTRA JDOVANA — 
jieškojimas “Nežinomos Ypa- 
tos” —: kas ją suras gaus pui
kią dovaną (jie.škoti galės ir 
dovaną gaus tik tie kurie už
simoka įžangą — vaikai šios 
dovanos negaus).

4. VIRVĖS TRAUKIMAS! 
Kas pasirodys drutesni: mies
tiečiai ar farmeriai? Virvę 
traukti galės tiktai miestiečiai 
su farmeriais, ne susimaišę.

Dar kitos dovanos bus to
kios :

5. Seniausiai 
piknike—tuzinas 
šinių.

6. Didžiausiai 
mai atsilankiusiai piknike — 
dvi gyvos vištos.

7. Iš toliausia 
šiam i pikniką — 
tuviškas suris.

atvažiavu- 
didelis Lie-

8. Jauniausiam 
lyvaujančiam kūdikiui 
žinąs šviečiu kiaušinių 
būti atvežtas iš kitur, 
tinis farmeriukas).

9. ĮŽANGOS DOVANA: Vi
si laikykit savo pikniko tikie- 
tus iki galo, nes jie bus trau
kiami ir bus duodama puiki 
Įžangos dovana. Tikietai bus 
numeriuoti.

Piknikui įžanga tik 25c.
“RYTOJ ŠVENTA!”

Tėmykit: piknikas Įvyksta 
Sekmadienį, Rugsė jo - Septem
ber 6 dieną, na o pirmadieni 
vėl šventa! Taigi. ■ prisiužę, 
prisišokę, prisibaliavoję, išlėto 
parvažiavę namon, galėsit 
išsimiegoti!

piknike da-
— tu- 

(Turi 
ne vie-

ir

vedusių porai 
šviežių kiau-

Lietuvių šei-

Darželio Susirinkimas
Clevelando Lietuviui Darželio 

Sąjungos visuotinas susirinki
mas bus laikomas kitą penkta
dienį, Rugsėjo-Sept. 11 d., nuo 
8 vai. vakare, Lietuviu salėje. 
Tai bus paskutinis 
mas prieš ruošiamą 
atidarymą.

Darželio Sąjungos 
me gali ir prašomi 
ir pavieniai asmenys 
yra davę Darželiui $1 ar dau
giau. Kiekvienas pageidauja
mas šiame darbe. Valdyba.

susirinki-
Darželio

susirinki- 
dalyvauti 
kurie tik

KORTAVIMQ PRAMOGA
Naujos parapijos salėje ir 

darže, šį sekmadienį, Rūgs. 6. 
rengiama kortavimo ir šokių 
pramoga, kurios pelnas skiria- 

■ mas parėmimui moksle klieri
ko Broniaus Bartusevičiaus. 
Pradžia 2 vai. po pietų, įžan
ga 25c., dovanos kiekvienam 
stalui ir ekstra įžangos dova
nos. Kviečia Komisija.

GILIUKIS Už
MINUTOS LAIKO

Praėjusį penktadienį Piliečių 
Klubo “fish fry” ir šokių va
kare Jonas Garnis gavo Klubo 
dovaną $5.00 sumoje, kuomet 
jo numeris 25 buvo ištrauktas 
ir jis atsiliepė į minutą laiko. 
Jonas pasiėmė pinigais $5.00. 
Taigi nuo šio penktadienio vėl 
bus pradėta su $2.50, ir pa
matysim kam šie pinigai teks.

Ateikit į Klubą penktadienio 
vakarais. Kurie neužsiregis
travę, ateikit ir užsiregistruo
ki!. V aldyba.

Praeitą sekmadienį Pitts- 
burgho Lietuviai rengė pikni
ką Lietuvių Kambario naudai. 
Clęvelandiečiai prijausdami jų 
darbui, nuvažiavo į tą pikniką, 
paremti ir pagelbėti didinti 
Lietuvių Kambario fondą.

Buvo nuvažiavę: Juozas Vil
činskas su žmona, Justinas 
Miščikas su žmona, p-lė An- 
dersonaitė, Jonas Myhling su 
žmona ir Ona Karpiene. J. V. 
Mitchell ir Martinas Vilčins
kas.

Iš Youngstowno nuvažiavo 
p. Lukoševičienė su dukteri
mis Rože ir Elena.

Piknikas, sako, buvo men
kas, nes diena buvo lietinga.

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

PENNED BY EM
( K. .1. M.’s Secretary )

WEDDINGS

GAILUNAS - LUTKUS
September brides', almost as 

ular as the proverbial June brides, 
includes Miss Irene Lutkus, 3818 
East 116 street, Cleveland, whose 
marriage to Mr. Frank Gailunas, 
Cleveland, will take place at St. 
George’s Church, Saturday, Sept., 
5th. In the evening, guests will 
be received at a large hall on Union 
Avenue and East 80th Street.

The bride has been an active wor
ker for St. George’s Parish having 
been head of tite girls sodality of 
the same parish. Mr. Gailunas al
so is an active participant in many 
Lithuanian affairs in this city.

pop-

COME, GET TOGETHER —
Let the school floor feel your 

leather - And so it will next Tues
day. when the bells ring out, vaca
tion’s over”. I’m going back with 
the rest of ’em to get some more 
edjamacation, but my boss, a Har
vard (oh yeah!) grad, will continue 
to render his faithful services to 
the best (and only) Cleveland Lith
uanian newspaper.
A PRETTY 
MELODY —

Of course 
sufficient, so 

words, 
Frances 
Pa., as 

weeks in

Knowsy Knoos
BY SUPER SNOOPER

GIRI. IS LIKE A

“A Pretty Girl” isn’t 
11 say, in place of
Frances Agurkis. 

who’s from Wilkes 
she vacationed for 
Cleveland. Picture

APSIVEDA
Edvardas Skripkus, Kazio ir 

Jievos Skripkų sūnūs, Rugsėjo 
12 d. apsives su p-le Eleonora 
Wagner, Jurgio ir Onos Wag- 
nerų duktere. Jaunosios mo
tina yra Lietuvė, šliubas bus 
šv. Jurgio bažnyčioje 9 vai. 
ryto. Po pietų, Lietuvių salė
je bus vestuvių pokilis.

Edvardas Skripkus šiose die
nose turėjo vieną incidentą, 
kurį jis norėjo užbaigti prieš 
savo“ vestuves. Ir užbaigė.

metai

CHERAUKA - SALKE
Miss' Connie Saike, of this city 

will be married to Mr. Leo Cherau- 
ka, Cleveland, at St. George’s Church 
Saturday, Sept., 5th Both young 
people are well acquainted with 
folks here. fhe reception will be 
held in the evening at the Lithuan
ian Hail, 6835 Superior Avenue.

KAIP NUVAŽIUOTI
Nuvažiuoti iš Clevelando ir 

iš kitur visur Į pikniką leng
va, nes nuo Clevelando eina 
kelias 85. Į jį galima priva
žiuoti iš Akrono, Youngtowno 
ir kitų rytinės Ohio miestų.

Iš Clevelando, važiuokit i 
rvtus Euclid Avenue, iki pa- 
sieksit CHARDON ROAD — 
tas ir yra Route 85. Jis su
kasi po dešinei iš Euclid Ave.

Pravažiavę Chardon mieste
lį, tėmykit kitą visai mažą far- 
merišką miestuką, kuris vadi
nasi ' MONTVILLE. Prie šio 
miestelio ir yra Stanionio far- 

ženk- 
atva- 
vaka-

ma. Ten bus iškabinta 
lai nurodanti pikniką 
žiuojantiems iš rytų ir 
rų. Tėmykit ženklus.

Daugiau apie pikniką ant 2- 
ro puslapio.)

savo“ vestuves.
Apie septyni 

kada jis buvo dar 15 metų 
amžiaus vaikinukas, jo 
pabėgo su Feliksu Tautkum ir 
apsivedė. Tas tėvams nepati
ko, nepatiko ir Edvardui. Ka
da slapta apsivedę jaunavedžiai 
sugryžo jpas tėvus, motina pra
dėjo Tautkų barti. Tautkus 
visai ne vyriškai’ pasielgė — 
motinai užgavo per veidą

Edvardas Tada Įpyko 
Tautkaus ir pasiryžo, kai su
augs į vyrą, Tautkui už tokį 
nedžentelmanišką darbą 
lyginti. Dabar, suėjus 22 me
tams amžiaus, jis jautėsi ga
na stiprus, taigi su pora savo 
draugų pasekęs Tautkų prie 
namų, aną vakarą jį apmušė.

Dalykas atsidūrė teisme — 
Edvardas ir jo draugai buvo 
kaltinami už muštynių sukėli
mą, bet jiems pabaudos 
suspenduotos.

atgal,

sesuo

ant

atsi-

tapo

BILLS - ABRON
Of unusual interest, the marriage 

of Miss Anna (Abromovich) Abron, 
18902 Muskoka Ave. co Mr. Charles 
Bills, 1126 East 111th St., on Sept. 
5th, in the city of Dubois, Pa., at 
St. Joseph’s Lithuanian Parish, all 
of which brigs together two Lith
uanian people whose marriage a 
little later in life bespeaks only of 
genuine and lasting happiness.

Mr. Bills for a time was very 
active in the dramatic organizations 
here in Cleveland, later a war vet
eran and now closely connected 
with the Veterans of Foreign Wars 
whence he is a delegate to the 
national convention of that organi
zation at Denver. Colorado. His 
bride will accompany him chere and 
thence they will spend the rest 
of their honeymoon 
National Park, 
admiration • of all who know 
Reception will be held at Dubois, 
the hometown of Mr. Bills'.

those 
I met 
Barre, 
seven 
a timid girl of five feet several in
ches, beautiful hair, alluring smile, 
an heiress of sweet sixteen — I 
could describe her for ever, oh! the 
address, boys?
“I’m 
here because I doubt if the little 
town 
you fellers.

NO REGRETS —
Is the way Miss Frances Urb- 

saitis feels about having her ionsils 
out. This .last week. Dr.- Vitkus 
fixed Frances up so that she’ll have 
no more misery like last spring. 
Glad its all over with, Fran?
TAKE ME WHERE THE DAISIES

Cover the country lane” — Miss 
Birdie Banalia, an ole pal of mine, 
sang (no doubt)- this song, Friday 
as she rode to Huntsburg, Ohio for 
a week’s vacation. Birdie’s making 
the most of this summer as she 
leaves for training to be a nurse, 
Sept. 14th. If all the menfolk sud
denly take ill, don't be surprised, 
Birdie.

So now I’ll 
fellow In me.

Ah! the phrase of 
not handing any out” " fits

she lives in could hold

It’s beginning to look a bit like 
old times again in Akron. I mean 
those days when the localities used 
to go places and do things. It 
seems that during the past week
end some of them have finally got 
the urge and broken out of their 
seclusion of the past few months’. 
There’s Pete Holl'sh and Connie 
Kubilis who thought that they might 
sneak off to Alliance to spend their 
Saturday night. They did. Three 
others. Frank Rokus, Pete Hollish, 
and Chick Praspol. thought that 
they might drop in at Youngstown 
to spend' their Sunday afternoon 
and evening. They did too. Not 
only that, but negotiations are y.n-" 
der way for a 
baseball game between 
and Rubber town boys', 
all this coming winter 
be so cold after all.

So I’ll just sit back and see 
happens hut for the present 
see what has happened.

AM : 
Chick 
last few days 
finally realized how much his girl 
really means to him. During Irene’s 
stay in New York, life to Chick has 
been about as incomplete as a hug 
without

give me that 
boys ?

BLOW — Nature 
a dirty trick on 
It looks' like he’ll 

with his girl 
on Saturday nights and just twid
dle their thumbs. All because dur
ing the storm last week, the wind 
came along and blew the roof off 
their one 
hangout, 
Hall.

What odds do you 
they’ll both be
BLOW WIND 
certainly played 
Slim Mickunas. 
have to sit around

and only Saturday jiight 
Springfield Lake Dance

' J

bring out the Long

I BLUE 
: has bi

spend the
at Yellowtone 

Mr. Bills has the 
him.

DIRVA PICNIC
Just a line or so to, call your at

tention to the “Last Call” of Sum
mer fun. The Dirva Picnic on — 
Sunday, Sept. 6th. Games and also 

in galore! Its to be sort 
regular picnic on the farm

prizes 
of a 
affair.

Eor 
other pages of this paper, 
a route map, admission prices and 
full particulars therein.

full particulars, consult the
There’s

H O 
much 
twice

close
open
in the world

Ynu
You
Why
Can’t vacation last?

o L — 
too slow, 

as fast,

But dear ole school
If it were not for you, 
Where n the heck
Would we learn things to do ?

Some teachers are crabby, 
Few students are real smart, 
But without you, school 
Can we get a good start?

So after Labor Day 
The sound of your bell, 
Will call kids together 
To a schoql, not a hell.

golf match and a 
the Steel 
So all in 

might not

Lithuanian Day
Youngstown
preparations for the Lith- 
Day, to be held at the 
Farm, Four-Mile Run Rd., 

Day) 
at a 

last

m

Fina] 
uanian 
Herman .......... , - ....
TVickliffe, Monday (Labor 
September 7th, were made 
general committee meetlntr, 
Sunday.

what 
let’s

thatThe reason 
ieen so blue during the 

is because he has

him. During Irene’s

a kiss.
A MAN — Pete Yenickv 
breaks into the limelight 
Last Saturday night, due to

WHAT 
finally 
again, 
circumstances, he had to free him
self from the girl he had taken out. 
So he politely told er, “Sorry honev, 
but 1 won’t 
home, 
self a taxi. I’ll be up the 
Monday t<j get the change.

SUCH IS LIFE — I dropped 
see the Hollish’s the other 
with, “Hows tricks Hank?” 
which he replied, “Not bad. 
got a sprained back, the kid’s 
the •'.•hooping, and the wife’s 
the blue: 
right”. Even 
was 
the reason for this'.
Hank has made himself a slingshot 
and has been depriving him of 
many pleasures by keeping away 
the neighborhood dogs.

Both old and young will 
amusements that will appeal, 
ing from costumed folk dances to 
wheelbarrow races.

Chief of the events will be an 

address by the Rev. V. G. Vilkutai- 
tis, pastor of St. George’s, Cleveland, 
and formerly assistant at St. Jo
seph’s, 
kutaitis 
city of 
seeing 
A. M. 
Lady of

find 
rang-

be able to take you 
your- 
house

Here's a buck. Get

in to 
day 
To 

I’ve 
got 
got 

Outside of that it’s al- 
:heir dog, “Whitey' 

a bit forlorn. Later I found 
It seems that

Youngstown. Father Vil- 
is known to a host in the 
Youngslown and counts on 

many friends here Rev. 
Karuziskis, Pastor of Our 

Perpetual Help Church, 
Cleveland, will also deliver an ad- 

speakers, 
Erskine 

of Com- 
The Ad-

lay 
Judge

Among the 
chief will, be 

of the Court 
Youngstown, 
of Youngstown will be 
Geq. P. Lewis, County 

,31 also s.peak. "T.c

dress, 
the 
Maiden, Jr., 
mon Pleas, 
ministration 
represented. w 
Treasurer will also s.peak. The 
toastmaster will be announced later.

Peter Luiza with his three Gry
bais or Mushrooms1 
with some light _skit£. 
za 
be

AR JAU BUVOT 
LIETUVIŲ KAIMELYJE?

Iš kitų miestų žmones va
žiuoja į Clevelandą aplankyti 
Didžiųjų Ežerų Parodą, bet 
dar jos nematė daugybė musų 
vietos Lietuviu.

Kiti neįsivaizduoja kas ta 
per paroda ir gailisi praleisti 
kelių dešimtukų apsilankyti ir 
apžiūrėti ką ten turi parodyti.

Atminkit, jeigu Parodos plo
tas užima visą paežerį nuo vi- 
durmiesčio, nuo didžiojo sta
diono iki 20-tos gatvės, jeigu 
užpildyta visas požemis po di
džiąją auditorija ir milžiniški 
miesto požeminiai garažai tai 
ten yra kas nors įdomaus. Di
džiausios Amerikos industrijos 
ir išdirbystės skyrė desėtkus 
tūkstančių dolarių tik savo 
vienų skyrių įrengimui.

Na o paskui — Pasaulių 
Gatvių skyrius — kur išbuda- 
vota visas didokas miestas su 
namu pavyzdžiais iš visų pa
saulio kampų, kur stovi ir du 
Lietuviški namai.
nu pažiūrėti verta puse dola- 
rio.

Paroda tęsis dar tik mėnesį 
Jaiko — jums liko tik. 30 
nų. Pamatykit Clevelando 
džiųjų Ežerų Parodą!

BASANAVIČIAUS 
ATVAIZDAS ANT PASU

Clevelando gatvekarių kom
panija, kuri važinėtojams kas 
savaitę pardavinėja tam tik
rus pasus, kaskart su kitokiais 
atvaizdais, savaitę Rugpjūčio 
16 iki 22 ant pasų turėjo at
spausdinus Dr. Jono Basana
vičiaus biusto, atvaizdą iš Lie
tuvių Kultūrinio Darželio.

Henretta (Amelia) Longfellow Zilen

Tik jų ve

die-
Di-

LIETUVIŲ VAIZBOS BUTO 
PIKNIKAS RUGSĖJO 13

Iš priežasties lietingos ir 
šaltos dienos, praeitą sekma
dienį Clevelando Lietuvių Vai
zbos Buto piknikas neįvyko.

Vaizbos Butas šiuomi 
bia ir prašo visus vietos 
tuvius ruoštis Į pikniką kitą 
sekmadieni, Rugėjo-Sept. 
dieną, toje pačioje Mačiutos 
farmoje, prie Green Road.

Tikietai į tą pikniką bus ge
ri tie patys, todėl juos neiš- 
mėtykit. Pa tėmykit, ant jų 
sužymėta net astuonios pui
kios dovanos kurios bus išda
linta pikniko dalyviams.

Į pikniką įžangos mokesčio 
jokio nėra, ir galėsit atvažiuot 
be tikietų, tačiau be tikietų 
dalyvaujantiems nebus progos 
gauti dovanas. Todėl be ti
kietų atvažiavusieji pasirūpin
kit gauti juos ten pat, nes bus 
dalinami pikniko vietoje.

skel- 
Lie-

13

Due to a typographical error in 
the Aug. 2t'st edition, on the article 
“Growth of Cleveland”, 143 schools 
appeared which should have read; 
14. Of the other number of schools, 
parochial and independent were al
so included.

BOG HOO! BOO, HOO! -- Those 
three lads that dropped 'nto Youngs
town last Sunday certainly encount
ered many dissappointments. First,- 
the important part of the Lucas 
family had journeyed to Pittsburgh. 
Second, “Ducky” 
got married only 
and 
kiss 
ain’t

will ^entertain 
Alvina Lui- 

will sing. The orchestra will 
in charge of Zimko 

A Frigidaire will be 
in a prize drawing.

On the day of the 
and cars will leave St. 
923 Shehy Street, at 1:30 and 2:00 
P.M. to transport the guests to the 
farm Other cars will meet Ma
honing Ave cars at Meridian Road 
to take the guests to the grounds.

Everybody, young - middle-aged 
and old are cordially invited by the 
Arrangements Committee.

Brothers. 
given away

event, trucks 
Francis Hall,

Kaulis has just 
the night befo-e, 
get a chance to
Third, ah

parsiduoda namas

PARSIDUODA ALINĖ
Lietuvių apgyventoje 

vietoje — 930 E. 79th St.
Kreipkitės tuojau.

they didn’t
the bride.
that enough.

MA PAPA — It won’t
until Pat Roman and

heck,

be so
Stan

MA
long
Alekna will be passing out cigars.

Cornelia Ave. arti E. 79th ir 
Superior, 2 šeimų, specialiai 
pigi kaina. Kreipkitės i sa
vininką HEnderson 7067 po 
7 vai. vakare.

SVEČIAI Iš DETROITO
Juozas Miknis su savo 

ma automobiliu atvažiavo Į 
Clevelandą aplankyti parodą, 
Lietuvių Darželi ir savo drau
gus. Pats yra “Dirvos” skai
tytojas ir atsilankęs j redak
ciją išrašė “Dirvą” savo bro
liui j Lietuva.

žei

J
ANGLIS

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773
Norėdami pigiai pirkti namus ___ .

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios ąpdraudos-insurance reikaluose gausit ge
riausi patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas del pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės j mane telefonu arba asmeniškai.

Kampas St. Clair ir Ontario 
Namų KEnmore 4740-W. 

bent kurioje miesto dalyje ar pa-

Galutinis Išpardavimas
VYRIŠKU VASARINIU REIKMENŲ

Vyrams ir Vaikinams 
Šiaudines Skrybėlės
Iki ’ 
jų 

turim

Vyrams
Polo

Celenaze 
Rayon ir 
Mėgsti

ir Vaikinams
Marškiniai

C

2 už $1.50
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DABAR LAIKAS APTAISYTI STOGUS 
ir Atlikti Kitus Namo Aptaisymus

Pasiruoškit sutikti rudenį ir žiemos šaltą orą apsirū
pindami savo namo aptaisymu išlauko. Kam aikšot pi
nigus lopymais senų .stogų? — Duokit uždengti tvir
tom naujom “shingles”, kurios laikys iki jūsų namas 
stovės. Darbas ir medega garantuota.

Duodu lengvais išsimokėjimais.
The Home Owners Service Company

HEnderson 3842 7313 Myron Ave.
Lietuvis — J. W. Graff — Savininkas
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DELLA C. JAKEBS I
,1 • ■“

VIENAS RINKINIS 
skalbiamų Kaklaraiščiu -

VYRIŠKOS GRAŽIOS 
Kojinės 15c. 7 pr. už

VASARINĖS Kepurės
Krautuvės atdara

9c

$1
19c

KelnėsSKALBIAMOS
Sanforizuotos ir 
išanksto sutrauktos

GRYNOS VILNOS
Maudymosi kelnės

kas vakaras iki 8 valandos

THE KRAMER & HEIGH CO
7002 Suoerior Ate. Kamoas Giddings

$1.39

$1.89

97c

Rd.
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I. SAMAS JE WELRY j 

6704 Superior Avenue =
Rengiantiems apsivesti, dabar kada = 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- = 
kti iš graždaikčių — deimantų ir = 
visokių kitokių papuošalų — pir- E 
miausia kreipkitės j musų krautuvę, E 
kur rasit didžiausj rinkinį visų šių E 
reikmenų. Taipgi esu specialistas S 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir = 
akinių. Viskas žemomis kainomis. = 

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI = 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN. r

Fdllllllilllllllilllllllllllllllllilllllllllllljlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllti?

GArfield 2921 
arba kreipkitės antrašu

Komer Coal & Wood Co. 
1201 EAST 80th ST. 
(Lietuvis Pardavėjas)

ŽIEMA yra laikas kurint
anglį.

DABAR yra laikas
pirkti anglį.
Norėdami gauti gerų
anglių — pirki t nuo
Komero —: gausit ge-
rą patarnavimą, 
šaukit telefonu:

Tik
£

X

X £

i
“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas; 
platinkit ją tarp savo draugu.

= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktore) 
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
= kambarius leidžiame dykai.
= I iętuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-
į tag ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- 
įj nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- 
Eį gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- 
= sirinkimo. Reikale telefonuokit.
Ę « Lithuanian Funeral Home
Ę 6621 Edna Avenue ENdicott 1763

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
s Me& esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų ps^

I
«" tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi

sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir
miau šaukite mus. negu ugniagesius (firemonus).

Vienatine Vietinė Pastovi Lietuvai Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

P. P. MUEIOLIS
6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director
9 6522 Superior Avenue

NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI
Palaidojime kaštai priklauso nuo šeimos' išgalės ir noro. Vienok 

musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
be atsižvelgimo

Patarnavimas 
moderniškas.

J. STANKUS

į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

HEnderson 9292

GERA ANGLIS
Jau dabar laikas pasirūpint sau 
anglį žiemai — pas mus kainos 

prieinamos, anglis geriausia.

ARLINGTON ICE & FUEL CO.
16201 SARANAC ROAD

GLeriville 5787 Cleveland, Ohio.

P 
suai 
dėjo 
soda a K 1 ttl 1 
donif 
kus s

Išėr 
W. V: 
kasyki 
vo kel 
gelbėto 
siu dai'

Phiiai
, streikav
j rubu va
i kahuja

savate
Mefeil 

I šaukti s
I kai, reik
I sąlygų.

bulių in 
rai ima 
vintais I

PASAI)
KON

Washinj 
sidėjo pas 
ku spėkos 
iereneija.

Į ir du Lie 
Prof. Kokų. 
Čiurlys.

APSPITO
Toledo, Ru 

®r tvirtov 
' klaiko apie ' 

if jį šeinių, i 
tpista ir ata 
in ją paimti 
dnus raudomi 
tuose frontuoi 
Ii skaito Alcai 
bai svarbiu ji 

Raudonieji 
Alcazar jau 
vienu laiku si 
paliovę šaudę 
tovės.


